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CLAUDIO WALTER NEUMANN
Correspondência: Caixa Postal  325 - CEP 13.300- 970 - Itu/São Paulo/Brasil

Fones (11) 4022-0428 /4023-3225/99950.8331 (Whatsapp)
E-mail: neumannstamps@uol.com.br 

Site: www.neumann� latelia.com.br

CONDIÇÕES GERAIS DA 70ª VENDA SOB OFERTAS DE 
27/NOVEMBRO/2020

1. LOCAL DA VENDA: Em função da COVID, está venda será realizada exclusivamente por escrito. 
     O fechamento da Venda e do sistema, ocorrerá  as 18Hs do dia 27/Novembro;

2. LANCES: Serão considerados lances recebidos até o dia 27 de Novembro (sexta feira) até as 
18:00 horas, por correio, e-mail (todos os e-mails com lances são con� rmados por nós - não nos 
responsabilizamos por e-mails não recebidos e não con� rmados até o dia 27/Novembro), telefones 
ou whatsap acima. Quando algum(uns) lote(s) receber(em) vários lances, prevalecerá sempre o 
lance/oferta mais alta. O valor do mesmo será o lance imediatamente inferior, acrescido de 10% 
(dez por cento), respeitando-se o limite máximo ofertado. Caso haja um único licitante, a venda 
será pelo preço mínimo, mesmo que o lance seja maior. Exemplo: o minimo do lote é R$ 100 e só 
há uma oferta de R$ 300, aí o lote será vendido por R$ 100 + despesas. Se houver outro lance de R$ 
200 para o mesmo lote, aí aplica-se a regra do 10% a +, ou seja, o mesmo licitante que deu o lance de 
R$ 300 comprará o lote por R$ 220 (R$ 200 + 10%) + despesas. Havendo um outro licitante que deu 
um lance de R$ 290, aí respeita-se o limite do lance de R$ 300 e não se aplica esta regra. No caso de 
empate, prevalecerá o lance que chegar primeiro. Todos os licitantes são identi� cados por um nº de 
comprador por ordem de chegada

3.  FUNCIONAMENTO NA WEB: Basicamente todos os lotes estão fotogrados no nosso site www.
neumann� latelia.com.br e diversos lotes tem + de uma imagem e para ter a imagem de todas as 
fotos de determinado lote, é preciso clicar 2x sobre o mesmo e se abrirão as demais imagens e depois 
clicando novamente, ele se ampliará. O indice encontra-se verticamente no lado esquerdo da pagina 
principal, mas também é possível procurar pela "palavra chave" ou pelo nº do lote. Caso a opção for 
esta, não colocar o ponto após o milhar, ou seja, lote 1250 e não 1.250;

4. COMISSÃO e DESPESAS: Sobre o valor � nal da compra, será cobrada uma taxa de 15% (Quinze por 
cento) a � m de cobrir os inumeros custos operacionais. Além disto, incidirão as despesas com porte 
e embalagem (correio) ou outra forma de envio. Toda mercadoria segue via registrado, por conta e 
risco do comprador. Não serão considerados lances abaixo do valor mínimo estipulado em Reais. 
Será acrescido sobre o valor declarado da remessa a taxa de 1% ou 1,5% à titulo de seguro, repassado 
integralmente aos Correios. No caso de carta registrada, o máximo que é possível declarar são 
R$ 100 com taxa de 1%. Qualquer valor acima deste, a remessa terá que ser enviada pelo SEDEX 
ou PAC com a taxa de 1,5% , salvo se o comprador concordar com o envio de maior valor por 
carta registrada. Cada caso será combinado entre as partes. Conforme determinação dos correios, 
todas as remessas enviadas via PAC ou SEDEX deverão conter o nº do CPF do remetente e do 
destinatário;

5.  COTAÇÕES e NUMERAÇÃO: Utilizado o catálogo RHM para o Brasil e a maioria dos lotes em 
UF (Unidades Filatélicas) que corresponde à 1 UF = 1 U$. Estamos considerando o valor do U$ 
como 5 Reais. Para os selos estrangeiros foram utilizados basicamente 2 catálogos: Michel (parte 
Alemã) e Yvert (demais paises) Em alguns casos utilizamos outros catálogos e que se encontram 
mencionados na descrição dos lotes. Como a grande maioria dos nossos catálogos não são a última 
edição, temos possivelmente um acréscimo do valor de catálogo em vários casos;
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6.   ESTADO: Utilizamos a seguinte simbologia:
       ** - Goma plena, sem marca de charneira e sem pontos de ferrugem
        *- Sem carimbo, gomado, mas com ela alterada por estar com charneira e/ou pontos de ferrugem 

etc. Em alguns casos  utilizamos os termos "muito limpo" que signi� ca que basicamente só temos a 
charneira ou simplesmente a marca dela e sem ferrugem.

      (*) - Sem carimbo e sem goma
       ◉ - Usado/Obliterado/Carimbado

7. PAGAMENTO: Os lotes adquiridos somente serão remetidos ao comprador após o recebimento 
do devido pagamento, através de depósito bancário na(s) conta(s) corrente (s) todas em nome de 
Claudio Walter Neumann. CPF 075.336.138-80. Caso a opção for o envio de cheques, favor nominar 
também à Claudio Walter Neumann

   
       Banco Itaú - Agência 3763 - c/c 38.581-6   
       Bradesco - Agência 2158 - c/c 84.812-3  
       Banco do Brasil - Agência 6523-4  - c/c 5757-6

8. PARCELAMENTO: Os preços correspondem ao pagamento à vista, salvo se ultrapassarem o valor 
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) onde terão os seguintes parcelamentos:

 De 401,00 a 1.000,00 - 50% À vista e 50% em 30 dias do dia da venda (27/Dezembro)
 De 1.001,00 a 1.500,00 - 3 Parcelas iguais
 Acima de 1.500,00 - 4 Parcelas iguais
      Acima de R$ 2.000,00 - Consulte as condições
      
9. DEVOLUÇÃO: Toda e qualquer divergência quanto à descrição/qualidade e estado das peças, 

deverá ser comunicado no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do material. 
Após esta data limite, não serão aceitas quaisquer reclamações;

10. GARANTIA: Garantimos a autenticidade e qualidade do material oferecido, salvo as devidas 
restrições / observações descritas.Para lotes com restrições: sem garantias, sem expertização, 
vendido com tal, vendido no estado, vendido como visto, provável, possivelmente e duvidoso, 
os mesmos estão assim sendo vendidos e o comprador está ciente desta condição/ressalva. Esta 
garantia não se aplica nas : Coleções, Caixas, Estoques, Ajuntamentos, Pacotes, Acumulações etc 
- onde é impossível se saber exatamente qual é a real qualidade dos selos. Sempre que possível 
pedimos que o comprador veri� que a qualidade deste tipo de lote.Também alguns lotes tem o 
sinal de interrogação (?) e neste caso não temos a plena certeza da classi� cação dele e da mesma 
forma que o demais, o mesmo está sendo apregoado com esta ressalva/restrição. De maneira 
nenhuma aceitamos devolução ou reclamação sobre eles. Para lotes com indicação: Qualidade 
variada/mista, signi� ca que dentro do conjunto, encontram-se selos perfeitos e outros com senões 
na qualidade: falta de picotes, aminci, raspagens, margens tocadas/curtas etc... Sempre que possível, 
pedimos também aos compradores veri� carem estes lotes. Da mesma forma que a cláusula anterior, 
não aceitamos reclamações/devoluções deles;

11. DÚVIDAS: Noss equipe está a disposição para sanar dúvidas com relação aos lotes/funcionamento 
da venda, através do nosso e-mail: neumannstamps@uol.com.br, nossos telefones (11) 4023-
3225/4022-0428 no horario das 9:00/18:00 de 2ª à 6ª feira. Também é possível tirar suas dúvidas através 
do WhatsApp (11) 99950.8331 onde poderão ser enviadas imagens e informações complementares 
dos lotes. Fotos adicionais de lotes também poderão ser enviadas por nós pelo whatsapp ;

12. EXAMES DOS LOTES: No caso de interesse em veri� car pessoalmente algum lote, é necessário o 
agendamento prévio de dia e hora para esta veri� cação. 

13.LOTES NÃO VENDIDOS: No dia 30/Novembro estaremos enviando as respectivas faturas. A lista 
dos lotes não vendidos já estará disponível para visualização no sabado, dia 28/Novembro através 
do nosso site: www.neumann� latelia.com.br onde continuará sendo aplicado o valor da comissão 
de 15% + despesas de envio
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PRÉ-FILATÉLICOS...............................................................................1 a 3

CARTAS   MARÍTIMAS........................................................................4 a 6

IMPÉRIO  EM  GERAL.........................................................................7 a 91

TELÉGRAFOS...................................................................................92  a  96

FISCAIS DO IMPÉRIO...............................................................97  a  105

JORNAL......................................................................................106  a  127

CRUZEIRO - SELOS/HISTÓRIA POSTAL..............................128  a  139

TINTUREIRO - SELOS/HISTÓRIA POSTAL.........................140  a  144

CABECINHA - SELOS/HISTÓRIA POSTAL..........................145  a  153

MADRUGADA - SELOS/HISTÓRIA POSTAL.......................154  a  182

JORNAL SOBRETAXADO/SELOS/H. POSTAL.....................183 a  196

CRUZEIRO SOBRETAXADO - SELOS/H. POSTAL..............198  a  204

PRÓCERES - SELOS/HISTÓRIA POSTAL..............................205  a  227

REGULARES EM GERAL.........................................................228  a  462

BLOCOS EM GERAL.................................................................463 a  492

FOLHINHAS OFICIAIS E AUTORIZADAS...........................493  a  503

COMEMORATIVOS EM GERAL............................................504  a  733

AÉREOS - SELOS/HISTÓRIA POSTAL...................................734  a 771

CONDOR..................................................................................772   a  783

VARIG........................................................................................784  a  796

ZEPPELIN......................................................................................797  a  802

ALEMANHA (EM GERAL)..................................................... 1361  a  1492

PAÍSES DE A/Z............................................................................1493  a  1824

TEMÁTICOS DE A/Z.................................................................1825  a  1983

SELO Nº 1.....................................................................................1984  a  1986

PRÉ CANCELADOS................................................................................1987  

PERFINS.................................................................................1988  a  2012

CARIMBOLOGIA..................................................................2013 a  2017

ESTAMPILHAS/SELOS FISCAIS..........................................2018  a 2033

CARTÃO POSTAL/FOTOS....................................................2034  a 2045

Nº LOTE Nº LOTE

                                                                              ÍNDICE  -  BRASIL

                                                                              ÍNDICE  -  EXTERIOR

DEPÓSITOS - SELOS E VALES................................................803  a  805

AUTÔMATOS - SELOS/HISTÓRIA POSTAL.........................806  a  826

OFICIAIS.....................................................................................827  a 833

CADERNETAS.............................................................................834 a 840

TAXA DEVIDA - SELOS/HISTÓRIA POSTAL........................841  a 868

HANSEN.................................................................................................869

INTEIROS POSTAIS EM GERAL..............................................870  a 946

ESTAMPILHAS - SELOS /DOCUMENTOS...........................947  a 1124

FERROVIA...............................................................................1125  a 1140

NAVEGAÇÃO..........................................................................1141  a 1148

AVIAÇÃO EM GERAL............................................................1149 a 1172

FDC/MÁXIMOS/EDITAIS.....................................................1173 a 1192

FRANQUIA MECÂNICA........................................................1193 e 1194

CENSURA.................................................................................1195 a 1206

CARTÕES POSTAIS................................................................1207 a 1223

CARIMBOLOGIA - SELOS/HISTÓRIA POSTAL................1224 a 1256

ETIQUETAS EM GERAL........................................................1257 a 1260

ACUMULAÇÃO/DIVERSOS/SELOS....................................1261 a 1327

HISTÓRIA POSTAL PROCEDÊNCIA/DESTINOS..............1328 a 1330

DIVERSOS - HISTÓRIA POSTAL..........................................1331 a 1354

DOCUMENTOS HISTÓRICOS/NÃO FILATÉLICOS.........1355 e 1356

LITERATURA/ACESSÓRIOS.................................................1357 a 1360

ETIQUETA/CINDERELA.......................................................2046 a 2053

MÁXIMOS POSTAIS................................................................................2054

CENSURA EXTERIOR................................................................ 2055 a 2063

DIVERSOS/ACUMULAÇÃO/SELOS (MUNDIAL).............2064 a 2144

DIVERSOS/ACUMULAÇÃO/HISTÓRIA POSTAL.............2145 a 2165

ACESSÓRIOS EM GERAL......................................................2166 a 2177

LITERATURA EM GERAL.....................................................2178 a 2183

ÁLBUNS DE FIGURINHAS....................................................2184 a 2187

NÃO FILATÉLICOS................................................................................2188
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4 6 - Lote com 53 Sobrecartas indo para Portugal

2 - Lote com 3 Sobrecartas

7 - Todos FALSOS 
5 - Lote com 9 Sobrecartas

12

10

13

8

914

11
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PRÉ FILATÉLICOS
0001    Anos 1824 a 1827 - Lote com 10 sobrecartas, todas completas e sempre indo para o mesmo destinatário em Lisboa. Todas também com o carimbo CORRº 
MARITIMO (mais ou menos legível) e alguns também com o carimbo GM. Taxas entre 80 e 200 (este manuscrito) 4 diferentes origens: Maranhão (anos 1824 e 1825) 
Bahia (anos 1825, 1826 x 2 e 1827) Rio de Janeiro (anos 1825 e 1826) e Pernambuco (anos 1824 e 1825) O interessante é que todas foram enviadas por diferentes 
navios ! Muito bem conservadas de um modo geral para peças com uma média de 190 anos !!..................................................................................................................1.000
0002   Lote com 3 sobrecartas circuladas: Ano 1828, de Rio Grande para o Rio de Janeiro e carimbo em "branco" (deve ter descolorido) + Ano 1836, de São 
Carlos, via São Paulo, para o Rio de Janeiro e Ano 1840, de V. Diamantina para o Rio de Janeiro. Todas originárias do arquivo João Gonçalves Pereira e em 
qualidade a desejar. Pedimos que o eventual comprador veri� que as peças pessoalmente. Acompanha outra datada de 1827, do Maranhão, mas devido a frag-
ilidade, nem tiramos de onde se encontra. Todas vendidas "no estado"...............................................................................................................................................180
0003    3 Sobrecartas completas circuladas para os Estados Unidos: Ano 1832, do Rio de Janeiro para New Bedford + Ano 1835, do Rio de Janeiro para NovaYork   
e Ano 1839, do Maranhão para Nova York. As 2 primeiras com chegada + taxa manuscrita (ambas sem carimbo de saída) e a ultima só com taxa manuscrita. Boa 
conservação geral..........................................................................................................................................................................................................................................................180

CARTAS MARÍTIMAS (Acordos Po� ais, sem selos - salvo indicação em contrário)
0004    Lote com 4 Sobrecartas: 3 para Portugal - Origens: Ano 1845 da Bahia - Taxa 160 em azul, Ano 1868 do Pará - Taxa 160, Ano 1868 de Pernambuco - Taxa 160 
e Ano 1846 do Rio de Janeiro com taxa 2/6 manuscrita, para Londres (Arquivo Huth) As 2 primeiras ainda com o carimbo frontal: C. Est. de N (Correio Estrangeiro 
de Navio) Boa qualidade geral....................................................................................................................................................................................................................................220
0005    Lote com 9 Sobrecartas, todas tendo como destino a Inglaterra e salvo uma, todas as demais do arquivo "Huth". Entre anos 1840 e 1850. Todas com taxa 
Inglesa e outros carimbos/marcas diversas. Origens: Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Boa qualidade de um modo geral, guardado o detalhe que tem em média 
175 anos. Raramente são oferecidas por menos de R$ 100 no varejo....................................................................................................................................................................550
0006  Lote dentro de porta envelope, contendo 53 !! sobrecartas, quase todas completas e todas tendo como destino Figueira (Portugal) e como origens: Pará, 
Bahia e Pernambuco. Numa primeira olhada, só 2 tarifas: 150 e 300. Entre anos 1860 e 1875 - 2 delas anteriores no meio: Anos 1826 e 1850. A grande maioria 
já identi� cado atrás o navio que transportou. Aqui pedimos a média de R$ 40 por peça, quando raramente elas são oferecidas isoladamente por menos de R$ 
70 no varejo. Nunca antes tivemos um conjunto tão vasto ...........................................................................................................................................................2.000

OLHOS DE  BOI
0007  (◉) FALSOS - 29 selos FALSOS (selo e carimbo) assim distribuído: 10 de 30 Réis, 10 de 60 Réis e 9 de 90 Réis. Qualidade mista. Material de REFERÊNCIA e o 
comprador está ciente disto.........................................................................................................................................................................................................................................600

NUMERAIS - INCLINADOS (RHM # 4 a 10)
0008  ◉  4 - 10Rs - Lote com 10 selos, grande maioria perfeitos. Margens conforme imagem. 1 possivelmente sem carimbo, mas calculado como usado - 600 UF (Cerca 
de R$ 3.000)...................................................................................................................................................................................................................................................................450
0009  ◉  5 - 30Rs - Lote com 8 selos, sendo 2 no papel do Olho de Boi (5B) Um novo ? no meio. Parte com reincisão nos algarismos/moldura. Qualidade mista........200
0010  ◉  6 - 60Rs - Lote com 12 selos, maioria perfeitos - 5 com carimbo na cor vermelha e 2 no papel do Olho de Boi (6C).....................................................................360
0011  ◉  7 - 90Rs - Conjunto com 5 exemplares, de 3 tipos diferentes: 7, 7A e 7D (3 exemplares) 2 perfeitos e 3 com minimo adelgaçamento traseiro no papel - 1.495 UF 
(Cerca de R$ 7.500)......................................................................................................................................................................................................................................................600

NUMERAIS - OLHOS DE CABRA (RHM # 11 a 18)
0012  ◉ 11 - 10Rs - Lote com 3 múltiplos: Trinca horizontal com carimbo circular + quadra com carimbo circular e bloco de 6 horizontal anulado à pena. Margens 
conforme imagem - 1.250 UF +(Cerca de R$ 6.300)................................................................................................................................................................................................600
0013  ◉/(*)  11 - 10Rs - Lote com 4 múltiplos: Trinca vertical nova sem goma e o selo do meio com mancha de tinta, que não é de carimbo. Duplo vinco diagonal 
atingindo a trinca + 3 Pares Vertical usado, sendo um deles com alguma mancha - 840 UF (Cerca de R$ 4.200)........................................................................................500
0014  ◉ 13 - 30Rs - Lote com 6 quadras. Uma com carimbo vermelho. Margens conforme imagem - 1.200 UF(Cerca de R$ 6.000).........................................................500
0015  ◉  13 - 30Rs - Conjunto com 4 múltiplos: 3 pares (2 vertical e 1 horizontal) e 1 Quadra. Margens conforme imagem na web - 296 UF(Cerca de R$ 1.500).......180
0016  ◉  13 - 30Rs - Lote com 8 Quadras perfeitas. Margens conforme imagem - 1.600 UF(Cerca de R$ 8.000)...........................................................................................700
0017  ◉  14 - 60Rs - Cartela com 100 selos em qualidade mista.............................................................................................................................................................................270
0018  ◉  14 - 60Rs - Cartela com 8 Pares (5 horizontal e 3 Vertical) Margens conforme imagem - 256 UF (Cerca de R$ 1.300).................................................................180
0019  ◉  14 - 60Rs - Conjunto com 12 Pares + 1 Quadra. Maioria perfeitos.........................................................................................................................................................150
0020  ◉  14 - 60Rs - Cartela contendo 14 fragmentos, assim distribuídos: Isolado (7) par ou 2 selos (5 itens) e com o 30Rs da mesma série (2 itens) À principio todos 
perfeitos, salvo com relação à margem em um ou outro caso................................................................................................................................................................................100

18 - Lote com 8 Pares

16 - Lote com 8 Quadras perfeitas 19 - Conjunto com 12 Pares + 1 Quadra

20 - Cartela com 14 fragmentos
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21

23
25 - Lote com 354 ! selos 26 - 2 folhas de Album com 52 selos

31- Cartela com 35 selos sem carimbo

24

30 - Cartela com 30 selos usados

27 - Lote com 85 selos e cerca de R$ 26.000

22 - Cartela com 30 selos

37 - Estoque com 196 selos

39 - Estoque com 212 selos

32 - Conjunto com cerca de R$ 9.500 de catálogo

40 - Cartela com 25 selos

35 - Lote com 27 selos sem carimbo

34 - Estoque com 150 selos
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NUMERAIS - OLHOS DE CABRA (RHM # 11 a 18) (Continuação)
0021   ◉  14B - 60Rs - Picote 13,25 - Sete exemplares usados - 700 UF(Cerca de R$ 3.500)...............................................................................................................................500
0022  ◉ 15 - 90Rs - Cartela com 30 selos em qualidade um pouco mista - 900 UF(Cerca de R$ 4.500)...........................................................................................................380
0023  ◉ 15 - 90Rs - Lote com 5 múltiplos: 4 pares (3 horizontal, sendo 2 margem de folha e 1 vertical) + trinca em forma de L. Margens conforme imagem..............500
0024  ◉  MARGENS DE FOLHA - Conjunto dos faciais: 10Rs (inferior) 30Rs (superior em fragmento com 90Rs da mesma série) 60Rs (lado esquerdo e em par canto 
inferior de folha) e 90Rs (superior) Vide imagem....................................................................................................................................................................................................150
0025  ◉  Lote com 354 selos, encaixados em 2 folhas de classi� cador e assim dividido pelos faciais: 10Rs x 5, 30Rs x 66 + 9 pares, 60Rs x 208 + 11 pares + 1 Quadra, 
90Rs x 18 + 1 par, 180Rs x 1 e 10Rs Olho de gato x 11. Maioria dos selos com algum tipo de senão, principalmente nas margens , que estão tocadas ou curtas, mas 
selos perfeitos também pelo meio. Se todos fossem perfeitos, marcariam 4.392 UF (cerca de R$ 22.000) Aqui pedimos a média de R$ 1.40 por selo..............................450
0026  ◉/(*) 2 folhas de album quadriculado, contendo 52 selos, assim dividido pelos faciais: 10Rs (2 novos, 4 usados e 1 par usado) 20Rs (2 selos usados) 30Rs (4 novos, 
6 usados e quadra usada) 90Rs (6 usados e par usado) 180Rs (3 usados) 300Rs (1 novo e 3 usados) e 600Rs (3 usados) Se todos estivessem perfeitos, marcariam 4.316 
UF (cerca de R$ 22.000) Aqui pedimos apenas 6% !! deste valor.........................................................................................................................................................................1.400
0027  ◉  Lote  com 85 selos, assim dividido pelos faciais: 10Rs x 7, 20Rs x 4 (1 novo) 30Rs x 19 + 4 pares (1 novo) 60Rs x 18 + 1 par, 90Rs x 10, 180Rs x 6, 300Rs x 7 e 
600Rs x 4. Grande maioria perfeitos, salvo por algumas margens irregulares e/ou curtas/rentes - 5.219 UF (cerca de R$ 26.000) se fossem todos perfeitos.....2.500

NUMERAIS - OLHOS DE GATO (RHM # 19 a 22)
0028  ◉  19 - 10Rs - Conjunto com 8 selos em diferentes nuances do azul, incluíndo as 3 catalogadas. Todos perfeitos...............................................................................220
0029  (*) 19/19a - Azul Claro/Azul - Cartela com 12 selos. É possível que tenha algum “Azul Aço” pelo meio - 360 UF (Cerca de R$ 1.800) pela cor + barata...................250
0030  ◉  19 - 10Rs - Cartela com 30 selos. Um ou outro com senão na margem. Possível azul e azul aço no meio, mas sempre cotado pelo + barato - 750 UF (Cerca 
de R$ 3.750)...................................................................................................................................................................................................................................................................350
0031  (*)  19 - 10Rs - Cartela com 35 selos. Um ou outro com senão na margem. Possível azul e azul aço no meio, mas sempre cotado pelo + barato - 1.050 UF (Cerca 
de R$ 5.300)...................................................................................................................................................................................................................................................................400
0032  ◉  Conjunto montado em folha de album, contendo: 10 Réis (as 3 nuances) 30 Réis (3 selos) 280 Réis (3 selos) e 430 Réis (2 selos) Todos usados e perfeitos - 1.900 
UF = cerca de R$ 9.500. Aqui pedimos menos de 7 !!% de catálogo........................................................................................................................................................................650
0033  ◉  Cartela  com 23 selos, assim dividido pelos faciais: 10Rs x 8, 30Rs x 6 (2 sem carimbo) 280Rs x 3 e 430Rs x 6. Os senões são basicamente nas margens, mas 
muitos com as 4 margens intactas. Se todos fossem perfeitos, marcariam 3.430 UF (Cerca de R$ 17.000)....................................................................................................500

D. PEDRO BARBA PRETA - PICOTADOS (RHM # 23 a 29)
0034  ◉ 23 - 10Rs - Estoque com 150 selos usados, maioria perfeitos - 1.500 UF (Cerca de R$ 7.500)............................................................................................................800
0035  (*) 24 - 20Rs - Cartela com 27 selos. Um ou outro pode apresentar minimo defeito. Alguns podem ser Castanho Carminado, mas todos cotados pelo + barato. 
Incluso 3 decalques também cotados como selo tipo - 1.080 UF ++(Acima de R$ 5.400).................................................................................................................................350
0036  (*)  25 - 50Rs - Cartela com 20 selos. Um ou outro pode apresentar minimo defeito. Pelo menos 1 é papel tintado - 1.580 UF (Perto de R$ 6.000)....................600
0037  ◉ 26 - 80Rs - Estoque com 196 selos,maioria perfeitos. Incluso 2 Goma Azul e 6 Decalques - 1.960 UF (Cerca de R$ 10.000) pelo tipo + barato/comum.........800
0038  ◉ 27A - 100Rs - Cartela com 20 selos usados, todos com papel tipo "apardacento". Aparentemente seria um tipo de papel diferente do normal ?......................150
0039  ◉ 28 - 200Rs - Estoque com 212 selos usados, maioria perfeitos - 3.392 UF(Cerca de R$ 17.000)......................................................................................................1.500
0040  ◉  29 - 500Rs - Cartela com 25 selos. Um ou outro com pequenino senão. Incluso vários Alaranjados (antigo # 29a) - 1.250 UF (Acima de R$ 6.200)...............700

D. PEDRO BARBA PRETA - PERCÊ (RHM # 30 a 36)
0041  ◉  30 - 10Rs - Cartela com 21 selos usados, maioria perfeitos - 1.260 UF (Cerca de R$ 6.300)...............................................................................................................500
0042  ◉  30 - 10Rs - Cartela com 30 selos. Um ou outro com pequenino defeito - 1.800 UF (Cerca de R$ 9.000).......................................................................................1.000

33 - Lote com cerca de R$ 17.000 de catálogo

36 - Lote com 20 selos sem carimbo

42 - Lote com 30 selos 10Rs Percê41 - Lote com 21 selos 10Rs Percê
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45 - Lote com 42 selos

43 - Lote com 45 selos 20Rs Percê

44 - Lote com 61 selos

50 - Lote com 28 selos sem carimbo

48 - Lote com 35 selos sem carimbo

53 - Lote com 114 selos

46

49

47

58 60 - Lote com 36 selos 1.000Rs Barba Branca

54 - Lote com 25 selos sem carimbo

52 - Lote com 25 selos sem carimbo
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D. PEDRO BARBA PRETA - PERCÊ (RHM # 30 a 36) (Continuação)

0043  ◉  31 - 20Rs - Cartelas com 45 selos usados, maioria perfeitos - 1.575 UF(Cerca de R$ 7.900)...............................................................................................................600
0044  ◉  33 - 80Rs - Cartelas com 61 selos usados, maioria perfeitos - 1.525 UF(Cerca de R$ 7.600)..............................................................................................................800
0045  ◉  33 - 80Rs - 2 Cartelas com 42 selos. Um ou outro com pequenino defeito - 1.050 UF (Cerca de R$ 5.200).....................................................................................600
0046  ◉  35 - 200Rs - Lote com 5 pares horizontal com carimbo mudo - 550 UF (Cerca de R$ 2.800)............................................................................................................350

D. PEDRO BARBA BRANCA (RHM # 37 a 46) 
0047  ◉  37 - 10Rs - Lote com 6 pares (2 vertical e 4 horizontal) todos com carimbo mudo - 270 UF (Cerca de R$ 1.400).........................................................................200
0048  (*)  37 - 10Rs - Cartela com 35 selos. Alguns gomados. Um ou outro pode apresentar minimo senão - 1.050 UF(Acima de R$ 5.300)..............................................360
0049  ◉  38 - 20Rs - Lote com 8 pares (7 horizontal e 1 vertical) todos com carimbo mudo - 288 UF (Acima de R$ 1.400)........................................................................200
0050  (*)  38 - 20Rs - Cartela com 28 selos. Um ou outro pode apresentar minimo senão - 980 UF pela cor + barata(Acima de R$ 4.900)..............................................360
0051  ◉  39 - 50Rs - Lote com 9 pares horizontal, � cando 7 com carimbo mudo e 2 com carimbo circular....................................................................................................100
0052  (*)  39 - 50Rs - Cartela com 25 selos. Um ou outro pode apresentar minimo senão - 1.375 UF(Cerca de R$ 7.000)..........................................................................450
0053  ◉  40 - 80Rs - Cartelas com 114 selos usados, maioria perfeitos - 1.710 UF (Acima de R$ 8.500)..........................................................................................................800
0054  (*)  41 - 100Rs - Cartela com 25 selos. Um ou outro pode apresentar minimo senão - 1.750 UF (Cerca de R$ 8.800).......................................................................540
0055  ◉   41 - 100Rs - 3 Cartelas com 71 selos usados. Qualidade um pouco mista............................................................................................................................................100 
0056  ◉  42 - 200Rs - Lote com 4 pares horizontal, todos com carimbo mudo - 720 UF (Cerca de R$ 2.900).................................................................................................500
0057  ◉  42 - 200Rs - Cartelas com 128 selos usados, maioria perfeitos - 3.200 UF (Acima de R$ 16.000)...................................................................................................1.400
0058  ◉  44 - 300Rs - 3 pares (2 horizontal e 1 vertical) com carimbo circular - 360 UF (Cerca de R$ 1.800)................................................................................................220
0059  ◉  44 - 300Rs - Cartelas com 153 selos usados, maioria perfeitos - 1.836 UF (Cerca de R$ 9.200).........................................................................................................800
0060  ◉  46 - 1.000Rs - Cartelas com 36 selos usados, maioria perfeitos - 2.160 UF (Cerca de R$ 11.000)......................................................................................................950

D. PEDRO - AURIVERDE (RHM # 47)

0061  ◉  47 - Cartelas com 138 !! selos usados, maioria perfeitos - 6.900 UF !!.(Cerca de R$ 35.000).........................................2.000

57 - Lote com 128 selos
59 - Lote com 153 selos

56

55 - Lote com 71 selos
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63

62 - Lote com 8 selos sem picote

65 - Casa da Moeda - 1.168 Selos

70 - Lote com 212 selos diversos

66 - Todos FALSOS

71
76 - Lote com acima de 200 selos

67 - Lote com 66 selos diversos

64 - Casa da Moeda - 935 selos

72 - Classificador com 750 selos
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CASA DA MOEDA(RHM # 48 a 69)
0062  ◉/(*)  65SD - 100Rs sem denteação - Lote com 8 selos sem picote: 1 par novo (sem goma) 1 selo gomado, 1 par usado e 3 selos isolados usados, sendo 1 deles com 
data de Setembro/1889 que é pouco comum, pois a grande maioria deles circularam pós República - 330 UF cada x 8 = 2.640 UF (cerca de R$ 13.000)........................800 
0063  ◉  BISSECTADOS - 4 fragmentos: # 50 (carimbo do Rio de Janeiro) # 54 x 2 (Carimbo do Rio de Janeiro e do Correio Urbano) e # 58 (Carimbo do Rio de Janei-
ro) Vendidos como "vistos" e sem garantia................................................................................................................................................................................................................120 
0064  ◉ Classi� cador contendo 935 selos usados englobando basicamente todas as séries. Qualidade mista, mas a maioria estão perfeitos. Nada calculado, mas certa-
mente alto valor de catálogo. Aqui pedimos menos de R$ 2 por selo.....................................................................................................................................................................1.700
0065  ◉ Classi� cador contendo 1.168 selos usados englobando basicamente todas as séries. Qualidade mista, mas a maioria estão perfeitos. Nada calculado, mas 
certamente alto valor de catálogo. Aqui pedimos menos de R$ 2 por selo...................................................................................................................................2.000

ACUMULAÇÕES - SELOS
0066  -  FALSOS - Cartela com 18 selos, sendo 17 com o selo e carimbo FALSOS - 3 novos e 1 com picote FALSO. Emissões: Olho de Boi (5) Inclinado (4) Olho de 
Cabra (6) e Gato (3 itens) Material de referência e vendido como visto...............................................................................................................................................................140
0067  ◉  3 antigas folhas de caderno, com 66 selos diversos, entre os Inclinados e Casa da Moeda. Qualidade mista...................................................................................150
0068  ◉  Cartela com 91 selos entre série Inclinados e Casa da Moeda - 60% são das séries D.Pedro. Qualidade mista................................................................................180
0069  ◉  EMISSÕES D. PEDRO - 3 Cartelas com 83 selos usados, englobando as 3 séries + Auriverde. Grande maioria perfeitos - 1.632 UF (Cerca de R$ 8.000).........650
0070  ◉  Folhas de classi� cador contendo 212 selos carimbados e entre emissões Inclinados e Casa da Moeda. Ao mesmo tempo que temos selos de 2ª escolha, temos 
muitos selos perfeitos. Aqui saindo à menos de R$ 4 cada.....................................................................................................................................................................................760
0071  ◉  Coleção/Estoque montado em pasta tipo catálogo, com 196 selos, quase todos usados/carimbados e assim dividido pelas emissões: Inclinados (8) Olho de 
Cabra (28) Olho de Gato (7) D.Pedro picotado (51) D.Pedro percê (13) Barba Branca (42) e Casa da Moeda (47) Além disto temos boa quantia de fragmentos e algu-
mas peças (começando nos inclinados !!) mas quase todas são FALSAS, bem como alguns carimbos (Inseto, data 15/11/89 etc) que estão no lote. Chamamos à atenção 
do comprador para este detalhe. Lote vendido como "visto" e o comprador está ciente destas condições.......................................................................................................800
0072  ◉  Classi� cador contendo 750 selos diversos usados (um ou outro novo pelo meio) entre emissões Olho de Cabra e Casa da Moeda. Parte encaixado aleatoria-
mente e parte já separado e numerado. Logicamente nesta quantia, a qualidade é mista, mas a maioria do material está perfeita. Aqui pedimos - de R$ 2 por selo.....1.300
0073  ◉  Xerox das folhas do album Marek, contendo 61 selos diferentes (só faltam os 3 Olhos de Boi + 30, 90, 180, 300 e 600 Inclinados) para estar completa nos selos 
tipo. Todos verificados e comprovadamente perfeitos, salvo o # 12 que tem uma margem tocada. Todos em protetores - 3.698 UF (Acima de R$ 18.000)...............1.500
0075  ◉ Coleção montada em folhas de album Tafisa, faltando apenas 6 selos, para estar completa nos selos tipo: Os 3 Olhos de Boi e os 3 últimos inclinados. To-
dos em protetores e comprovadamente perfeitos - 3.998 UF (cerca de R$ 20.000) .......................................................................................................................2.200
0076  ◉ Lote com 15 folhas quadriculadas com acima de 200 selos, usados e alguns novos (com e sem goma) Sempre cotados os tipos/cores + baratos. No final, 
alguns selos de Jornais não computados. Origem Européia. Qualidade mista - se todos fossem perfeitos, marcariam 6.918 UF (cerca de R$ 35.000)...........2.200

69 - 3 Cartelas com 83 selos

73 - 61 selos diferentes

75 - Coleção com cerca de R$ 20.000 de catálogo



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

12

ACUMULAÇÕES - SELOS (Continuação)

0077  ◉ Coleção montada em folhas de album Tafisa, faltando apenas 6 selos, para estar completa nos selos tipo: Os 3 Olhos de Boi e os 3 últimos inclinados. 
Todos  comprovadamente perfeitos  e com vários "extras": 19a1, 24a, 24b, 25B, 27AB, 23 e 26 com decalque - não cotados, 24C, 25Cf, 27AaC, 28a, antigo 29a, 
antigo 35a, 34AB, antigos 38a e 38b - não cotados e 39B - 4.951 UF (cerca de R$ 25.000) Aqui pedimos menos de 10% do valor de catálogo.........................2.300

0078  ◉ Acumulação  com 290 selos, usados e alguns novos (com e sem goma) desde o nº 4 (Inclinado 10Rs) à nº 69.  Sempre 
cotados os tipos/cores + baratos. Afixados com charneiras em folhas de album. Qualidade mista - se todos fossem perfeitos, 
marcariam 10.134 UF (cerca de R$ 51.000)................................................................................................................................3.000

0079  ◉ Acumulação montada em folhas quadriculadas e oriunda do exterior, contendo 243 selos (alguns novos no meio) desde 
os Inclinados até Casa da Moeda. Basicamente separados por emissões. Diversas séries completas, como Olho de Cabra, Gato, 
D.Pedro (Barba Preta, Percê e Branca) duplicados etc. Bem completa nos selos tipo, mas logicamente sem os Olhos de Boi e 
sem os ultimos 3 inclinados. Como sempre acontece nestas quantidades, qualidade mista. De catalogo temos cerca de 11.000 
UF (cerca de R$ 55.000) Como já citado, material oriundo do exterior e neste valor só foi computado o selo tipo, sem diferenças 
de cores, tipos, legendas etc.........................................................................................................................................................4.000
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0080  (*)/*  Coleção montada em folhas de album Tafisa, em protetores e contendo 60 diferentes selos tipo + alguns extras: 19a1, 
20a1, 24b, 24 Decalque, 26 Decalque, 27 (2 tipos) 34 (2 tipos) 35a Cinzento e 47B. Incluso 90Rs Inclinado com senão e onde não 
podemos garantir se o mesmo é realmente sem carimbo, de qualquer maneira ele sequer foi calculado. Apenas 3 selos com pe-
quenos senões não aparentes na frente. Total 17.421UF (acima de R$ 87.000)Aqui pedimos apenas 11% de catálogo........... 9.500

LEGENDAS 
0081  ◉  38L - 20Rs Barba Branca - 3 diferentes nuances, todos com a legenda inferior - 450 UF (Cerca de R$ 2.200) pela cor + barata...................................................300
0082  ◉  43L - 260Rs Barba Branca - 4 exemplares, todos com a legenda no lado direito - 720 UF (Cerca de R$ 3.600)...............................................................................580

CARIMBOLOGIA
0084  ◉  MUDOS - D.Pedro Barba Branca - Cartela com 19 selos sobre facial entre 10Rs e 260Rs. Incluso 1 Estrela e 1 em azul. De 80 a 100% do carimbo...............260
0085  ◉  OFICIAIS - DP - Pag 138 do Paulo Ayres + Variações. Interessante conjunto com 28 selos. Grande maioria sobre emissão D. Pedro e com alguns selos bem 
cotados, como 500Rs Picotado, Percê, 1.000Rs Barba Branca x 2 e 60Rs Olho de Cabra Picotado. Alguns de cor........................................................................................500

Dúvidas em relação à lotes ou ao funcionamento da Venda?
Fones: (11) 4022-0428/4023-3225/99950-8331 (Whatsapp) - e-mail: neumann� amps@uol.com.br

81
82

8584
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87 - 4 peças no total

88

89

90 91

95 - Lote com 43 selos

92 - Lote com 8 selos 93

96 - Lote com 23 selos
104 - Lote com 9 Apólices, todas do Império

98 - Lote com 345 selos diversos do Império 97 - Todos com legenda

103 - Livro com 450 ! Guias seladas
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HISTÓRIA POSTAL (Sequencia por data)
0086     Anos 1880/1881 - 3 peças (2 envelopes e 1 sobrecarta) circulados com selo 100Rs Barba Branca: Campo Grande para Paris com chegada e porteado com par + 
de Pernambuco para a Suiça com chegada e também com par e de Porto Alegre para Rio Grande com selo isolado. Solicite imagem.......................................................400
0087  Lote com 4 sobrecartas: Ano 1845, de Itaverava (MG ?) para o Rio de Janeiro + Ano 1845, de Laguna (SC) para o Rio de Janeiro com indicação Pg 120 - Estas 
2 do arquivo João Gonçalves Pereira + ano 1852 enviado de ? para o Alferes Miguel Joaquim da Silva  e ano 1874 enviado de Mogymirim (SP) para Franca com selo 
� scal de 200Rs dentro. Estas 2 últimas provavelmente foram entregues pessoalmente pois não tem carimbos e/ou marcas postais, mas em contra partida estão muito 
bem conservadas, diferentemente das 2 primeiras, que estão em qualidade mista. Lote vendido "como visto"............................................................................................ 250
0088    D.PEDRO # 25 - Lote com 3 sobrecartas, todas porteadas com par, fazendo o porte de 100Réis. Incluso 1 com carimbo mudo em roxo..............................350
0089    D.PEDRO 100Rs Barba Preta picotado - Lote com 5 sobrecartas (maioria completas) + 1 envelope, todas com porte isolado. Anos 1867 a 1874................480
0090    D.PEDRO # 41 - Lote com 4 peças, sendo 2 envelopes e 2 sobrecartas. Incluso com carimbo Pedra do Anta (em azul)............................................................300
0091    CASA DA MOEDA - 8 itens entre Envelopes e sobrecartas. Selos: 57 x 3, 59, 60, 54 (par) 65 e fragmento com # 52 (defeito) + # 63 + Cruzeiro + fragmento 
com 6 selos # 57.............................................................................................................................................................................................................................................................480

TELÉGRAFOS (RHM # T1 a T13)
0092 (*)  5 - 500Rs - Lote com 8 selos, maioria com a cor esmaecida e/ou com adelgaçamento traseiro no papel - 1.840UF (R$ 9.200) para perfeitos.........................400
0093  (*)  6 - 1.000Rs - 2 selos perfeitos, mas com pontos de ferrugem - 460 UF(Cerca de R$ 2.300)......................................................................................................................260
0094  *  12 - 200Rs - Cartela com 18 selos . Parte com pontos de ferrugem e um ou outro com deslocamento do picote - 540 UF (Cerca de R$ 2.700)..........................220
0095  (*) 12 - 200Rs - 2 Cartelas com 43 selos. Um ou outro um pouco descolorido em função de lavagem - 1.290 UF (Cerca de R$ 6.500)..........................................540
0096  (*)/* 12 - 200Rs - Cartela com 23 selos, sendo 12 deles em 3 Quadras (1 canto de folha, mas descolorida em função de lavagem) 690 UF (Cerca de R$ 3.500).......300

FISCAIS (Período do Império)  Selos e Documentos
0097  ◉  LEGENDAS - RHM SF25 (200Rs) Lote com  4 legendas (2 Inglesa e 2 Espanhola) em posições diferentes e SF90 (Espanhol Superior)Total 5 selos................80
0098 ◉  D. Pedro II Série Verde/Casa da Moeda  - Classificador com 345 selos, englobando os 2 setores, ou seja, da parte do Império só faltaria a série Laranja. 
Diversos múltiplos no meio (verdes) algumas legendas etc. Alguma pouca coisa numerada,mas a grande maioria à classificar. Aqui pedimos menos de R$ 2 por selo, 
onde temos muitos que marcam o equivalente entre R$ 30 e R$ 100 de catálogo...............................................................................................................................................600
0099 ◉  D.Pedro II - Série Laranja - Classificador com 185 selos, englobanco numa primeira olhada, todas as séries existentes, tanto do picotado como do percê. 
Faciais entre 1$000 e 20$000. No minimo cada selo é cotado em cerca de R$ 35............................................................................................................................................1.000
0100 ◉  CASA DA MOEDA - Lote com 225 englobando desde a 1ª série até a última. Parte sobre fragmento. Incluso 4 x RHM 121 (90 UF cada - R$ 450) Aqui pedimos 
apenas R$ 4 por selo que é muito barato....................................................................................................................................................................................................................900
0101  (*) Selos Provinciais de Rapé (Bahia) Lote com 9 tipos diferentes, todos em múltiplos. RHM 7 (tira de 5 + quadra + bloco 
de 7) 10 (Bloco de 8) 11 (Bloco de 8)13 (quadra) 14 (Tira de 4) 15 (Bloco de 6 + 2 pares) 16 (Bloco de 6) 17 (Bloco de 8) 18 (11, to-
dos em tiras) Total 11.350 UF (cerca de R$ 57.000) cotação do catalogo enciclopédico de 1999 (20 anos atrás) Aqui pedimos pou-
co + de  5% deste valor..................................................................................................................................................................3.000
0102  (*)/*  SÓ SEM CARIMBO - Cartelas com escasso conjunto com 22, sendo 21 diferentes entre emissão ABN (verde) e Casa da Moeda. Boa parte com sua goma 
original, que é muito raro aparecer. Parte devidamente classificado baseado no estudo de Sérgio Laux..........................................................................................................1.000
0103 -  PORTO DO RIO GRANDE (RS) ANO 1883 -  Pesado livro encadernado, contendo cerca de 450 espécie de "Guias de Importação/Despacho/Conhecimento" 
numeradas de # 499 a 955 e todas do mês de Agosto/1883, contendo toda a descriminação da mercadoria/origem/nome do navio etc. Numa primeira olhada, todas 
com selo de 200Rs Casa da Moeda pagando o valor do imposto. Guardado o detalhe que todos tem + de 130 anos, estão muito bem conservados. Aqui pedimos apenas 
um pouco acima de R$ 2,00 !! por documento, que sequer paga o valor do selo..............................................................................................................................................1.000
0104 - Lote com 9 diferentes APÓLICES DE SEGURO preenchidas e de diferentes firmas e todas feita pela empresa Cia Petropolitana (Petrópolis - RJ) Companhia 
de seguros Maritimos e Terrestres Confiança (Ano 1887) Companhia de seguros Maritimos e Terrestres Bonança (1890 - O único que é do período da República, mas 
com selos fiscais do Império) Companhia de seguros Maritimos e Terrestres Garantia (1887) Companhia geral de seguros Maritimos e Terrestres (1889) Compan-
hia Fidelidade de seguros maritimos, terrestres e de vida (1886) Companhia Integridade de seguros maritimos e terrestres (1885) Companhia Nova Permanente de 
seguros maritimos e terrestres (1887) e 2 do exterior, com agentes no RJ : Phoenix Fire Office (1887) e Alliance Assurance Company (1887) Muito bem conservados 
em função da idade e todos com diversos selos fiscais (Casa da Moeda) Itens até decorativos, pois são bem grandes e decorados.............................................................600

100 - Casa da Moeda - Lote com 225 itens

101 - Rapé (Bahia) Lote com R$ 57.000 de catálogo

102 - Cartela com 22, sem carimbo
99 - Série Laranja - Lote com 185 diversos
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105 - 3 Documentos mistos Brasil/Italia

106 - Lote com 4 séries completas

110 - 2 séries completas
108 - Lote com 50 selos perfeitos

115 - Lote c/ 53 selos sem carimbo

111 - 2ª Série - Estoque com 306 selos

112 - Lote com 91 Variedades119

113 - 6 Séries completas

117 - Lote com 83 ! Selos

116 - Todos Variedades
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FISCAIS (Período do Império)  Selos e Documentos

0105 - Lote com 3 diferentes papéis selados Italianos preenchidos(facial 50c, 1 Lira e 2 Liras) com estampilhas Italianas e Brasileiras (2 com ABN série Laranja e 1 com 
Casa da Moeda) 2 do ano 1871 e 1 do ano 1880.......................................................................................................................................................................................................180

JORNAIS (RHM # J1 a J24)
0106  */(*)  1/9 - 1ª Série - Cifra Laranja - Lote com 4 Séries completas - 1.380 UF (Cerca de R$ 7.000).......................................................................................................850
0107  ◉  6 - 300Rs - Cartela com 30 selos usados, maioria perfeitos - 300 UF (Cerca de R$ 1.500)..................................................................................................................100
0108  (*)  8 - 700Rs - Cartela com 50 !! selos, todos perfeitos - 1.000 UF (Cerca de R$ 5.000)..........................................................................................................................350

0109  ◉/(*)  1ª Série - Laranja - Estoque em cartela, com 257 selos, sendo 165 sem carimbo (basica-
mente todos sem goma) e 92 usados/carimbados e assim dividido pelos faciais: 10Rs (20 novos e 
10 usados) 20Rs (20 novos e 10 usados) 50Rs (10 novos e 20 usados) 100Rs (18 novos e 14 usados) 
200Rs (23 novos e 15 usados) 300Rs (15 novos e 15 usados) 500Rs (13 novos e 4 usados) 700Rs (22 
novos e 4 usados) e 1.000Rs (24 novos) Nesta quantia, logicamente a qualidade é um pouco mista 
(Alguns adelgaçamento de papel) mas a maioria dos selos está perfeito e com uma cotação de 8.470 
UF (cerca de R$ 43.000 !!) Aqui pedimos cerca de 7% do valor de catálogo........................3.000

0110  (*)/*  10/18 - 2ª Série - Cifra de Cor - 2 Séries completas - 1.260 UF (Cerca de R$ 6.300)......................................................................................................................750
0111  ◉/(*)  2ª Série - Novas Cores - Estoque em cartela, com 306 selos, sendo 156 sem carimbo (basicamente todos sem goma) e 150 usados/carimbados e as-
sim dividido pelos faciais: 10Rs (36 novos e 56 usados) 20Rs (69 novos e 33 usados) 50Rs (22 novos e 20 usados) 100Rs (14 novos e 20 usados) 200Rs (4 novos 
e 5 usados) 300Rs (1 novo e 2 usados) 500Rs (5 novos e 7 carimbados) 700Rs (4 novos e 3 carimbados) e 1.000Rs (1 novo e 4 carimbados) No caso dos selos 
carimbados, dos últimos  3 faciais, todos tem o carimbo da � esouraria do Correio e em função disto foram calculados com o preço do selo sem carimbo, visto 
que o selo com carimbo de circulação é bem + caro. Nesta quantia, logicamente a qualidade é um pouco mista (Alguns adelgaçamento de papel) mas a maioria 
dos selos está perfeito e com uma cotação de 7.255 UF (cerca de R$ 36.000 !!) Aqui pedimos cerca de 6% do valor de catalogo...............................................2.100
0112  ◉/*/(*)  2ª Série - Novas Cores - VARIEDADES DE CHAPA - Coleção especializada contendo 91 selos (maioria sem carimbo e sem goma) com 81 varie-
dades diferentes, encaixados em cartelas e todos identi� cados. Um ou outro múltiplo no meio, onde só 1 selo foi computado, pois só ele tem a variedade. A 
qualidade minimamente mista (via de regra algum adelgaçamento traseiro) mas a grande maioria dos selos está perfeito. Aqui estamos vendendo "a variedade". 
Engloba todos os faciais, em maior ou menor proporção, com vários dos bons valores, como: 300Rs x 13 (R$ 4.500 para os selos tipo) 500Rs x 4 (R$ 5.400 para os 
selos tipo) 700Rs x 4 (R$ 3.200 para os selos tipo) e 1.000Rs x 13 (R$ 4.500 para os selos tipo) Portanto só nestes 4 faciais temos acima de R$ 17.000 de catalogo. 
O lote todo deve ultrapassar o correspondente à R$ 20.000 de catálogo, para os selos sem variedade. Aqui pedimos R$ 25 por selo.........................................2.200
0113  */(*)  19/21 - Lote com 6 Séries completas - 370 UF cada série x 6 = 2.220 UF (Cerca de R$ 11.000) Aqui pedimos só 10% de catálogo....................................1.100
0114  ◉ 19/21 - Série Cifra Horizontal - Cartela com 26 selos usados em qualidade mista, assim dividido pelos faciais: 10Rs (14 selos) 20Rs (7) e 100Rs (5) Aqui saindo 
à R$ 4 cada, quando o + barato é cotado em R$ 200 !! se perfeito..........................................................................................................................................................................100
0115  */(*)  19 - 10Rs - Cartela com 53 selos, quase todos gomados e apenas um ou outro com algum tipo de adelgaçamento traseiro - 70UF x 53 = 3.710UF = Cerca 
de R$ 19.000. Aqui pedimos apenas 5% do valor de catálogo................................................................................................................................................................................950
0116  */(*)  19 - 10Rs - VARIEDADES - 10 Selos, de 6 diferentes Variedades, todos assinalados. Um ou outro pode apresentar algum tipo de senão, mas aqui estamos 
vendendo "a variedade" - 700 UF (Cerca de R$ 3.500) para 10 selos "tipo"..........................................................................................................................................................300
0117  (*)  20 - 20Rs - Cartela com 83 !! selos, estando parte em mútiplos e alguns com aderência de papel celofane e também alguns entre si. É possível que um 
ou outro tenha algum pequeno adelgaçamento traseiro. Não separado pelos tipos existentes, mas acreditamos que a maioria seja do tipo "normal" - 230 UF cada 
x 83 = 19.090 UF = Cerca de R$ 95.000. Aqui pedimos apenas 3% !! do valor de catálogo...........................................................................................................2.800

0118  * 20B - 20Rs Papel médio e em picote misto. Lote com 10 pares (20 
selos) todos com pontos de ferrugem e/ou escurecidos e com pequenino 
ponto de � xação traseiro - 900 UF !! cada x 20 = 18.000 UF = Cerca de R$ 
90.000 !! Aqui pedimos de inicial, apenas 4% !! do valor de catálogo.....3.500

0119  (*)  21 - 100Rs - Lote com 14 selos x 70UF = 980 UF (Cerca de R$ 4.900) Eventualmente um ou outro pode ter minimo senão....................................................300
0120  (*)  21D - 100Rs Papel Grosso, picote � no - Lote com 5 exemplares - 200UF (Cerca de R$ 1.000)........................................................................................................120
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121 - Lote com 7 exemplares 122 - Lote com 8 selos

125 - Impressão em Relevo - 60 ! Selos

129 - Todos "anomalias"

127 - 45 Jornais do Império, da cidade de Campos (RJ)

131 - Impressão em Relevo - 27 Selos130 - Lote com 9 Pares

126 - Estudo montado em folhas quadriculadas

123 - Série Cruzeiro do Sul - 142 Variedades de chapa
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ATENÇÃO : Em função da Covid, e� a venda sob ofertas é exclusivamente por escrito. 
Aceitaremos lances por telefone, e-mail e wathsap.

JORNAIS (RHM # J1 a J24) (Continuação)
0121  (*)  21E - 100Rs Papel Grosso, picote misto - Lote com 7 exemplares - 420 UF (Cerca de R$ 2.100)....................................................................................................280
0122  ◉  22 - 10Rs - Variedade - Lote com 8 selos (1 novo sem goma) todos com transparência/decalque mais ou menos nítido/intenso. Inclusive 1 foi carimbado na 
parte traseira. Não separado pelos diversos tipos existentes...................................................................................................................................................................................140
0123  ◉/*/(*) Emissão Cruzeiro do Sul - VARIEDADES DE CHAPA - Coleção especializada contendo 142 selos (maioria sem carimbo e sem goma) e assim divi-
dido pelos faciais: 10Rs (88 variedades, com 69 diferentes) 20Rs (28 variedades com 23 diferentes) 50Rs (26 variedades com 23 diferentes e onde cada selo tipo 
vale no minimo R$ 200 de catálogo) encaixados em cartelas e todos identi� cados. Incluso algumas das catalogadas. Parte com estágio da variedade, ou seja, 
a mesma vai aumentando gradativamente. A qualidade é um pouco mista (via de regra algum adelgaçamento traseiro) mas a maioria dos selos está perfeito. 
Aqui estamos vendendo "a variedade". Não classi� cados pelos vários tipos de picotes existentes, papéis, além das cores. Lembrando que no minimo cada selo 
sem variedade cota entre R$ 50 e R$ 400 de catálogo e aqui pedimos a média de apenas R$ 20 ! por selo..................................................................................2.800

0124  ◉/*/(*) Emissão Cruzeiro do Sul - Estoque dentro de classi� cador, contendo 814 selos, sendo 621 sem carimbo e 193 usa-
dos, assim distribuído pelos faciais: 10Rs (449 novos e 43 usados) 20Rs (158 novos e 118 usados) e 50Rs (14 novos e 32 usados) 
Embora temos muitas diferenças de cores/papéis e picotes, todos foram cotados pelo tipo + barato e onde temos 12.795 UF = 
R$ 65.000. A qualidade logicamente numa quantidade desta é mista e boa parte dos papéis desta emissão tem problemas na ex-
trutura deles. Aqui pedimos menos de  5% do valor de catálogo................................................................................................3.000

0125  */(*)/ ◉ 23C/23D/23E - 20Rs – Impressão em relevo - Cartela com 60 selos sem carimbo + 26 selos carimbados. Alguns podem ter algum adelgaçamento no 
papel, mas de qualquer maneira, sempre foram calculados pelo + barato em termos de cores/picotagem, embora nitidamente notamos diferenças de cores e pic-
otes. Também é uma emissão, onde muitos papéis, tem problema na própria extrutura dele -  9.100 UF = Cerca de R$ 46.000. Aqui pedimos apenas 3% do valor de 
catálogo. Incluso 2 quadras e 1 par.........................................................................................................................................................................................................................1.300
0126  ◉/*/(*)  Estudo Especializado ? montado em folhas quadriculadas e oriundo do Exterior, basicamente separado pelas cores e/ou picotagens. Defeitos de chapa 
assinalados (Emissão Cruzeiro do Sul) Só da impressão em relevo, temos 11 novos (incluso 1 quadra ! e 1 par) + 3 usados - Só eles cotam 1.580 UF (cerca de R$ 8.000) 
pelo + barato. No total, 71 selos de 2 séries: Cifra Horizontal e Cruzeiro do Sul. A� xados com charneiras e em limpissima qualidade....................................................600

NÃO FILATÉLICOS - IMPÉRIO
0127 - JORNAIS DA CIDADE DE CAMPOS (RJ) - Pasta contendo 45 JORNAIS, de 10 diferentes editores:  A Regeneração (2) Sexto Distrito (1) Monitor Campista 
(27) O Paiz (1) O Cruzeiro (1) A Ordem (4) Diário de Campos (2) O Independente (3) Sentinela da Constituição (2) e Jornal da Provincia (1) todos da cidade de 
Campos (RJ) e entre anos 1849 e 1887. Parte com selos � scais a� xados (mas quase todos sem carimbo) e outros com a indicação da taxa de forma manuscrita. De um 
modo geral, todos muito bem conservados para este tipo de material. Aqui saindo a pouco + de R$ 20 por peça, que é muito barato..................................................1.000

CRUZEIRO - SELOS (RHM # 70 a 78)
0128  ◉  73 - 200Rs - Classi� cador contendo 200 selos para estudo de picotes e papéis.....................................................................................................................................150
0129  ◉  73 - 200Rs - Lote com 11 Variedades/Curiosidades: Papéis tintados, Transparência, Bissectado etc. Qualidade ligeiramente mista..............................................90
0130  ◉  78 - 100Rs Tipografado - Lote com 9 Pares, sendo 2 horizontal - 1 com picote misto e outro com Impressão em Relevo, que não é catalogado neste selo. Qual-
idade um pouco mista....................................................................................................................................................................................................................................................90
0131  ◉  78/B - 100Rs Tipografado - Impressão em Relevo, que não é catalogado neste selo - Lote com 27 selos com esta variedade. Parte com o picote misto. Impressão 
+ ou menos nítida. Um ou outro com minimo senão. Aqui saindo a menos de R$ 10 por selo...........................................................................................................................250
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132 - Lote com 19 Pares

133 - Carimbologia - 29 Carimbos

142 - Quadro no verso - Lote com 24 selos

136 - Lote com 173 selos, sendo 42 sem carimbo

134 - Lote com 142 selos

147 - Lote com 95 Datas Legíveis

145 - Lote com 21 selos sem carimbo

148 - Lote com 234 datas legíveis

135 - Estudo com 73 selos
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CRUZEIRO - SELOS (RHM # 70 a 78)
0132  ◉ PARES - Lote com 19 Pares (8 vertical e 11 horizontal) englobando 6 diferentes faciais. Não separado pelas picotagens..............................................................140
0133  ◉ CARIMBOLOGIA - Lote com 29 Carimbos, assim divididos: Pernambuco (8, sendo 4 com o Paulo Ayres 1395 e 4 circulares, sendo 1 par) Cruz Alta (5, sendo 
2 pares) Administração dos Correios Ceará (6 sobre selos diferentes) Rio Grande (5, sendo 1 par) e 6 Manuscritos (ora inteiros, ora parte do texto etc) Variedade de 
faciais - Um ou outro pode apresentar algum pequeno senão, mas aqui estamos vendendo o "carimbo". .....................................................................................................250
0134  ◉ Antigas folhas quadriculadas de álbum, contendo 134 selos isolados + 4 pares, só dos faciais de 20 e 50 Réis e separados pelo tipo de papel e depois pelas pico-
tagens. Não podemos a� rmar se todos estão corretamente classi� cados.............................................................................................................................................................280
0135  ◉/*/(*)  Estudo Especializado ? montado em folhas quadriculadas e oriundo do Exterior, basicamente separado pelas cores e/ou picotagens. Engloba todos os 
faciais. Incluso # 72 novo, mas com corte superior. No total 73 selos. A� xados com charneiras e em limpissima qualidade......................................................................550
0136  ◉/*/(*)  Lote montado em protetores e sobre folha quadriculada, contendo 173 selos, sendo 42 sem carimbo (quase todos sem goma) e 131 usados e assim di-
vidido pelos faciais: 20Rs (14 novos - 3 pares e 16 usados - 1 par) 50Rs (11 novos com diversas diferenças de cores e 23 usados) 100Rs (7 usados) 100Rs tipografado 
(19 usados) 200Rs (1 novo e 31 usados, incluso fragmento com 5 selos) 300Rs (4 novos e 17 usados, sendo 2 com picote misto) 500Rs (4 novos e 12 usados) 700Rs (5 
novos e 2 usados) e 1.000Rs (3 novos e 4 usados) Parte dos selos novos tem algum adelgaçamento traseiro, mas todos "perfeitos de frente" além de boa diversidade de 
cores. Nos usados, também podemos ter  qualidade mista. Alto valor de catálogo..........................................................................................................................................1.000
0137  ◉  Estoque dentro de classi� cador, contendo 1.244 selos !! usados e assim dividido pelos faciais: 20Rs (301 selos) 50Rs (162 selos) 100Rs (69 selos) 200Rs (235 
selos) 300Rs (110 selos) 500Rs (63 selos) 700Rs (13 selos) 1.000Rs (68 selos) e 100Rs Tipografado (223 selos) Enorme variação de cores, mas nada separado e também 
nada separado pelas diversas picotagens existentes. Normal qualidade mista para esta quantia, que não é fácil agrupar nos dias de hoje............................................1.500

CRUZEIRO - HISTÓRIA POSTAL
0138    Lote com 4 peças : Ano 1890, circulado do Rio de Janeiro  para Rio Preto (MG) com selo # 78, Ano 1893, cinta 60Rs + selo de ? Réis (colado na lateral) circulado do 
Rio de Janeiro para Barra Mansa, Ano 1894, circulado do Rio de Janeiro  para Rio Preto (MG) com selo 200Rs e Ano 1894, circulado com selo CABECINHA, do Rio de 
Janeiro para Rio Preto (MG) Qualidade mista, principalmente quando da abertura das peças........................................................................................................................100
0139    3 Envelopes circulados, todos para a Alemanha, com chegada e porteado com selo de 200 Réis. Anos: 1890 (saindo do Rio de Janeiro no ano da sua emissão) 
1893 (saindo da Villa do Caracol (MG) carimbo falhado) e 1894 (saindo do Amazonas).................................................................................................................................180

TINTUREIRO (RHM # 79 + Variações)
0140  ◉  Lote com 6 selos usados com visível deslocamento do picote, ora na vertical, ora na horizontal.........................................................................................................60
0141  ◉  2 exemplares com grande deslocamento do vermelho para cima e a direita.............................................................................................................................................50
0142  ◉  79N - Quadro Azul no Verso - Lote com 24 selos, variando desde superficial bem claro até bem nítido. Não separado pelas picotagens. Um ou outro pode apre-
sentar algum senão. Vendidos como "visto" - ...........................................................................................................................................................................................................350
0143  ◉  Lote com 350 selos usados para estudo.........................................................................................................................................................................................................400
0144  ◉  Lote com 420 selos isolados, sendo 80 ainda sobre fragmento (ainda virgens) e 10 pares. Total 440 selos.......................................................................................500

CABECINHA (RHM # 80)
0145  (*)  Cartela com 21 selos SEM CARIMBO, maioria com algum tipo de adelgaçamento traseiro em maior ou menor proporção. Não separado pelos tipos ex-
istentes - Se fossem todos perfeitos, teríamos 5.250 UF (Cerca de R$ 24.000) pelo tipo + barato. Vendido como "visto"............................................................................500
0146  ◉  PARES  - Lote com 20 Pares, sendo 9 horizontal e 11 Vertical. Eventualmente um ou outro com minimo senão..........................................................................100
0147  ◉ DATAS LEGÍVEIS - Cartela contendo 95 selos, todos com a data legível, diferentes e entre 21.3.1893 e 21.11.1894. Encaixados sequencialmente na cartela. 
3 pares calculados como 1 carimbo só. Alguns selos com restrição, mas aqui estamos vendendo o carimbo. Lote 1254 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço 
original de R$ 150 e agora sendo oferecido com desconto......................................................................................................................................................................................120
0148  ◉ DATAS LEGÍVEIS - Cartela contendo 234 selos, todos com a data legível, diferentes  e entre 11.3.1893 e 08.04.1895. Encaixados sequencialmente na cartela. 8 
pares calculados como 1 carimbo só. Alguns selos com restrições no meio, mas aqui o que estamos vendendo é o “carimbo”..........................................................................250

137 - Estoque com 1.244 !! Selos, englobando todos os faciais
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153 - Lote com 780 selos para estudo

149

151- Anomalias/Variedades

150 - Todos "anomalias"

154 - Cabeça Retocada - Lote com 29 selos

156 - Cabeça Retocada - 8 selos, sendo 2 em par

158 - Todos FALSOS 159 - Todos "Meia Lua"

162 - Lote com 23 múltiplos

163 - Todos "Meia Lua"164 - Transparências/Decalque

161- Lote com 82 selos # 107B

155 - Todos Cabeça Retocada
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CABECINHA (RHM # 80) (Continuação)
0149   /*/(*)/◉   Conjunto montado em 2 folhas quadriculadas e composto de: 1 ENSAIO no valor de 10Rs bicolor (infelizmente senão na lateral direita) 4 selos sem 
carimbo (maioria com algum adelgaçamento traseiro) + 41 selos usados, sendo 12 pares + 1 QUADRA !! e depois selos isolados (maioria sobre fragmento) Acom-
panha envelope circulado do Rio de Janeiro para Corumbá, com selo isolado, mas peça re� lada nas laterais (vide imagem).....................................................................200
0150  ◉ Lote com 5 selos, todos com "anomalias" : Transparência, margem de folha, super magro na vertical, deslocado e vírgula na margem superior.......................140
0151  ◉  ANOMALIAS/VARIEDADES - Conjunto com 8 defeitos de chapa + 5 impressões em Relevo (mais ou menos nítidas) Selo "Magro", 4 transparências, 2 sem 
picote ? (não garantidos) Vermelho deslocado, Picote deslocado e selo com traços vertical na cabeça. Total 23 itens..................................................................................180
0152  ◉  Lote com 200 selos carimbados para estudo...............................................................................................................................................................................................110
0153  ◉ Classificador com 780 selos usados para estudo. Dezenas de datas legíveis............................................................................................................................................600

MADRUGADA - SELOS (RHM # 81 a 113)
0154  ◉  84 H - 100Rs Cabeça retocada - Escasso conjunto com 29 !!  Pouco comum aparecerem quantias grandes assim de uma só vez. Um ou outro talvez com senão 
- 1.740 UF(Cerca de R$ 8.700)..................................................................................................................................................................................................................................500

0155  ◉  84 H - 100Rs Cabeça retocada - Escasso conjunto com 27 !!, sendo 1 deles em papel Gessado, que não é catalogado  Pouco comum aparecerem quantias 
grandes assim de uma só vez. Qualidade mista - 1.620 UF  (Cerca de R$ 8.100)..................................................................................................................................................500
0156  ◉  84 H - 100Rs Cabeça retocada - Lote com 8 exemplares : 5 isolados sobre fragmento + Fragmento com 5 selos, � cando 1 deles com a variedade, mas cortado 
parcialmente nos picotes e 2 pares, � cando 1 dos selos com a variedade - 480 UF (Cerca de R$ 2.400).........................................................................................................250
0157  ◉  85aR - 200Rs Picote misto - 7 selos usados - 210 UF (Acima de R$ 1.000) .............................................................................................................................................70
0158  ◉  86FP2 - FALSO POSTAL - 300Rs - 3 exemplares: 1 perfeito, 1 com forte vinco diagonal e o último também com forte vinco, ocasionando rasgo - Só o perfeito 
calculado - 560 UF (R$ 2.800).....................................................................................................................................................................................................................................450
0159  ◉  89G - MEIA LUA - 1.000Rs - 3 exemplares, sendo 2 com adelgaçamento traseiro - 360 UF (Cerca de R$ 1.800)...........................................................................150
0160  */(*) 107/107A - 10Rs filigranado - 4 múltiplos: 2 Quadras, 1 bloco de 8 e 1 bloco de 12 - Total 28 selos. Embora parte tenham a filigrana Correio Federal, todos 
foram calculados pela Indistinta - 18 UF cada x 28 = 504UF (Cerca de R$ 2.500).............................................................................................................................................380
0161  **/*  107B - 10Rs – Filigrana Imposto de Consumo - Lote com 82 selos, quase todos em múltiplos. Boa parte margem de folha e outros com interpanô. 
Embora nem todos tenham as letras características da Filigrana, todos são originários da folha com a � ligrana Imposto de Consumo - 12.000 UF (Cerca de R$ 
60.000 !!) Aqui pedimos apenas pouco + de 4 % do valor, justamente em função disto...............................................................................................................2.500
0162  ◉  100Rs Bicolor - Múltiplos - 23 itens, sendo 22 pares e 1 Quadra. Parte na picotagem grossa. Qualidade mista..............................................................................100
0163  ◉  MEIA LUA - 3 diferentes selos: 85G (200Rs - defeito no canto superior esquerdo) 89G (1.000Rs - perfeito) e 90G (2.000Rs - vinco no lado direito inferior) 720 
UF (R$ 3.600 para perfeitos) ......................................................................................................................................................................................................................................300
0164  ◉/*/(*)  TRANSPARÊNCIAS/DECALQUES - 6, sendo a maioria parciais, mais ou menos nitido. Incluso o bom 110S (200 UF o selo tipo)..............................130
0165  ◉/*/(*)  ANOMALIAS/VARIEDADES - 25 diversos: Deslocamentos, formato, bissectado, circulados dobrados, duplo picote, relevo, cabeça azul, margens de 
folha, picotes deslocados e outros. Diversos faciais e tipos.....................................................................................................................................................................................200
0166  ◉  IMPRESSÃO EM RELEVO - Conjunto com 25 selos, entre isolados, pares e 2 Quadras e de 3 diferentes faciais: 10Rs, 20Rs e 200Rs. Todos não catalogados 
com este tipo de impressão. Curioso..........................................................................................................................................................................................................................180

MADRUGADA - CARIMBOLOGIA
0167  ◉  2.000Rs - 5 carimbos circulares: Jaboticabal, S. Antonio de Pádua, Correio do Pará, Rio Novo e Antonio Dias. Qualidade ligeiramente mista.........................70
0168  ◉  4ªS - 7 carimbos (3 pares e 4 selos isolados) com este carimbo entre círculo entre faciais de 100Rs e 200Rs  Unicolor. Parte com senões...................................50
0169  ◉ SANTANA DO SAPÉ (Carimbo do tipo primitivo e sem Cercadura) Lote com 14 selos (10 selos e 2 pares) de 5 tipos diferentes. Apenas 1 selo não está sobre 
fragmento.......................................................................................................................................................................................................................................................................120
0170  ◉  AVULSA - 15 selos + 3 pares com este carimbo e em várias versões: com e sem cercadura, tamanhos diferentes de letras etc. ......................................................140
0171  ◉  ESTADO DE SÃO PAULO - 243 carimbos, sendo que todos os 61 múltiplos foram contados como 1 carimbo só. Minima duplicidade, mas as vezes o carimbo 
é da mesma localidade, mas muda o formato, a cor, o tipo etc. Aqui pedimos apenas R$ 3 por carimbo. A qualidade é muito boa de um modo geral. Ex coleção Claudio 
Monteaperto.................................................................................................................................................................................................................................................................. 720

165 - Anomalias/Variedades

168 - Lote com 7 carimbos 4ªS 167 - 5 carimbos circulares

170 - AVULSA - 15 selos + 3 Pares

169 - Lote com 14 Carimbos

171 - Carimbos Estado de São Paulo - 243 Carimbos
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179 - Facial de 50Rs Verde - 15 Peças

174 - 100Rs Bicolor - 2.400 selos

178 - Facial 20Rs  - 16 Peças

181-  Facial 220Rs  - 13 Peças

184 - Variedades, mas sem garantias

186 - 10 Diferentes Carimbos

177 - Facial 10Rs  - 28 Peças

182 - Facial 300Rs  - 8 Peças

180 - Facial 100Rs  - 10 Peças

183 - 2 Séries Completas

175 - Estoque com + de 3.300 selos - Ex Cláudio Monteaperto
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MADRUGADA - ACUMULAÇÕES
0172  ◉  Classificador com 1.000 selos diversos para estudo. Englobando basicamente todos os faciais, inclusive do 2$000.......................................................................380
0173  ◉  Envelope com 3.150 selos diversos para estudo.........................................................................................................................................................................................650
0174  ◉ 100Rs Bicolor - Classificador com acima de 2.400 selos para estudo. Sem dúvida de todos os selos emitidos desta série, é o que tem a maior opção de tipos, 
como: denteações diversas, papéis variados, zeros em ponta, Cabeça Negra e outros. Qualidade mista.........................................................................................................500
0175  ◉  Cerca de 3.330 selos usados (um ou outro sem carimbo pelo meio) dentro de 3 Classificadores e a grande maioria já classificados/separados pelos dezenas 
de tipos existentes, tanto de papéis como picotagem. Boa parte em protetores, dezenas e dezenas de mútiplos, desde pares até Blocos de 10. Boa quantidade de 
itens melhores, como: 90x 3 , 85A em par + isolado, 86A x 6, 87Aa, 88A x 5, 81B x 29 (sendo 2 quadras e 1 bloco de 6) 82B x 10, 85B, 86B x 2, 90C x 11, 85D x 6, 
87D x 7, 81E x 11, 31 Cabeças trocadas diversas !!, 91L x 3 novos sem goma, 82aL x 2, 92L x 4 (1 novo e 3 usados) 93L x 13, 86aL x 7, 92M x 3, 86aM x 7, 89aM x 6, 
91N x 2, 82aR x 5, 85aR x 8, 91P (Bloco de 10) 91Q x 2, 97A, 98A x 3, 94B x 4, 98C x 16 - Só estes citados somam 14.634 UF = Cerca de R$ 73.000 fora todo o resto. 
Incluso também, alguns defeitos de Chapa, "Bico do Barata", diferenças de papéis, algo dos filigranados etc. Engloba basicamente todos os setores, desde o # 
81 até o # 113. A parte dos filigranados não foi comprovada por nós, tanto que nem consta da lista de destaques acima, mas se estiver correta, o valor aumenta 
e também só citamos os selos com valor unitário acima de 20 UF, portanto tudo abaixo disto não foi computado. Ex material/estoque de Claudio Monteaperto 
(SP) Aqui pedimos menos de  3% do valor de catalogo, novamente frizando, que só estamos nos baseando nos computados....................................................2.000

0176  ◉  Grandioso estoque dentro de 5 grandes pastas, contendo 14.300 !! selos usados, estando a grande maioria separado pelo 
facial. Incluso 25 exemplares do facial de 2$000 e pelos menos uns 150 selos do facial de 1$000. Todos acondicionados em folhas 
avulsas de classificador. Lote oriundo do exterior, tanto que 2 pastas ainda tem a sua descrição em alemão. As demais capas foram 
descartadas na época em função do seu volume/peso. Este lote é até maior ao que tínhamos na nossa 69ª VSO (28/março/2020) 
onde tínhamos 12.500 selos para venda. Aqui pedimos a mesma proporção de valor unitário ou seja, 0.20 centavos por selo e 
da mesma forma, a qualidade é sempre mista em quantidades assim.......................................................................................2.800

MADRUGADA - HISTÓRIA POSTAL
0177 FACIAL DE 10 RÉIS - Conjunto com 28 ! Inteiros Postais circulados, sendo só 2 internamente (Bilhete Postal) e 26 para o exterior e destes, 25 são
CINTAS. Toda peça tem o selo complementar para compor o porte, na maioria das vezes de 50 Réis, ou seja, a peça com facial de 40 Réis e o selo de 10 Réis. Não 
separado pelos tipos, mas aparentemente tem 2 peças com a emissão de 1894 (Dez Réis) Vímos 1 picote grosso no meio. Destinos: Alemanha (maioria) México, 
Argentina, Suiça, Estados Unidos, Inglaterra, França, Chile e Bélgica...........................................................................................................................................................400
0178     FACIAL DE 20 RÉIS - Conjunto com 16 peças circuladas , sendo 14 Inteiros Postais, 1 Cartão Postal e 1 Envelope. Só 4 circulados internamente e dos que vão 
para o exterior, 7 são cintas e 4 Bilhete Postal (entre eles o # 47C) Toda peça tem o selo complementar para compor o porte. Não separado pelos tipos, mas notamos 1 
papel gessado no meio. Destinos: Alemanha (maioria) Italia e França.................................................................................................................................................................250
0179     FACIAL DE 50 RÉIS VERDE - Conjunto com 15 peças circuladas, sendo 9 Inteiros Postais e 6 Cartões Postais. Só 4 circulados internamente e dos que vão 
para o exterior, 1 é Cinta, 8 Bilhete Postal e 2 Cartões Postais. Na maioria das peças, o selo está completando o porte. Maioria com destino Alemanha......................250
0180     FACIAL DE 100 RÉIS VERMELHO/ROSA - Conjunto com 10 peças circuladas, todas para o exterior, sendo 8 Inteiros Postais e 2 Cartões Postais. Em 
todos os Inteiros Postais, o selo está complementando o porte. Em 4 peças o selo tem a variedade "Cifra 7". Destinos: Alemanha, Argentina, Suiça, Dinamarca, Bélgica 
e França. Não separado pelos diversos tipos existentes...........................................................................................................................................................................................150
0181     FACIAL DE 200 RÉIS AZUL - Conjunto com 13 peças circuladas, sendo 4 para o Exterior e 9 internamente (destas, 3 são Registradas)Nas para o exterior, 
temos: Cinta 60Rs + par, Cinta 20Rs + isolado, EN de 300Rs + 2 selos (registrado) e Envelope com 5 selos iguais, fazendo o porte de 1.000Rs. Não separado pelos tipos, 
que são varios................................................................................................................................................................................................................................................................170
0182     FACIAL DE 300 RÉIS - Conjunto com 8 peças circuladas (7 envelopes - estes todos para o exterior) e 1Inteiro Postal (EN 500Rs) com selos complementando 
o porte. Destinos: Austria, França, Estados Unidos, Alemanha e Holanda. Não separado pelos tipos existentes..........................................................................................130

JORNAL SOBRETAXADO - SELOS (RHM # 114 a 128)
0183  */(*)  114/124 - Cartela com 2 Séries Completas - 1.556 UF (Cerca de R$ 7.700)....................................................................................................................................930
0184  ◉  200/100 - 116 I (Sobrecarga invertida - 3 exemplares) e 116D (Sobrecarga dupla) Todos vendidos sem garantias - 2.000 UF (Cerca de R$ 10.000) se fossem 
comprovadamente verdadeiros. Vendidos como "vistos"........................................................................................................................................................................................150
0185  ◉  121 - 1.000/700 - Cartela com 10 selos perfeitos - 1.000 UF (Cerca de R$ 5.000)..........................................................................................................................................190
0186  ◉  122 - 1.000/700 - CARIMBOLOGIA - 10 Carimbos: Conceição do Serro (tipo francês) Entre Rios (GO) Bahia, Ceará Mirim (RN) Barra do Corda (MA) Adm 
Correios (SC) Santos (SP) C. do Esp. Santo, Adm Correios (MT) e São Miguel dos Campos (AL) ................................................................................................................150
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JORNAL SOBRETAXADO - SELOS (RHM # 114 a 128) (Continuação)
0187  ◉  125GB1 - 200/100 em papel grosso e no picote misto - Lote com 8 exemplares - 720 UF (Cerca de R$ 3.600)...............................................................................480
0188  (*)  126 - 20/10 - FALHAS NA SOBRECARGA - Lote com 22 selos, todos com algum tipo de falha (inclusive estágios) na sobrecarga, principalmente no algar-
ismo "20". Engloba as 3 cores, mas a grande maioria do Cinza, que cota 25 UF (Cerca de R$ 125) cada. Qualidade ligeiramente mista. Aqui pedimos menos de R$ 20 
por item, que sequer paga o valor do selo "tipo".......................................................................................................................................................................................................400
0189  ◉/*/(*)  126 - 20/10 Emissão Cruzeiro do Sul - VARIEDADES DE CHAPA - Coleção especializada contendo 161 selos (quase todos sem carimbo e sem 
goma sendo a grande maioria na cor cinza - # 126b  e que cotam 25 UF cada = cerca de R$ 125 como selo tipo) com 80 variedades diferentes, incluso parte 
das catalogadas (aumento de 150% sobre o valor do selo normal) Encaixados em classi� cador e todos identi� cados. Parte com estágio da variedade, ou seja, a 
mesma vai aumentando gradativamente. Diversos múltiplos no meio, onde só 1 selo foi computado, pois só ele tem a variedade. A qualidade é um pouco mista 
(via de regra algum adelgaçamento traseiro) mas a maioria dos selos está perfeito. Aqui estamos vendendo "a variedade". Nunca antes tivemos um conjunto tão 
extenso para venda, lembrando que na grande maioria dos casos, os selos sem variedade cotam acima de R$ 100 de catálogo e aqui pedimos a média de apenas 
R$ 15 ! por selo................................................................................................................................................................................................................................2.400

189 - 20/10 - Variedades de Chapa - 161 selos

187 - 8 selos no total

191 - Variedades de Chapa - 39 selos

193 - Lote com 5 múltiplos

192 - Variedades de chapa - 32 selos

195 - Estoque com 320 selos

188 - Falhas na sobrecarga - 22 itens
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0190  ◉/*/(*)  127 - 50/20 Emissão Cruzeiro do Sul - VARIEDADES DE CHAPA - Coleção especializada contendo 131 selos (quase todos sem carimbo e sem 
goma) com 53 variedades diferentes, encaixados em cartelas e todos identi� cados. Parte com estágio da variedade, ou seja, a mesma vai aumentando gradativa-
mente. Alguns múltiplos no meio, onde só 1 selo foi computado, pois só ele tem a variedade. A qualidade é um pouco mista (via de regra algum adelgaçamento 
traseiro) mas a maioria dos selos está perfeito. Aqui estamos vendendo "a variedade". Não classi� cados pelos vários tipos de picotes existentes, além das cores.
Item "continuação" do lote acima. Nunca antes tivemos um conjunto tão extenso para venda, lembrando que na grande maioria dos casos, os selos sem varie-
dade cotam acima de R$ 100 de catálogo e aqui pedimos a média de apenas R$ 20 ! por selo.....................................................................................................2.600
0191  ◉/*/(*)  128 - 100/50 Emissão Cruzeiro do Sul Sobrecarga Vermelha - VARIEDADES DE CHAPA - Coleção especializada contendo 39 selos (quase todos sem 
carimbo e sem goma) com 30 variedades diferentes, encaixados em cartelas e todos identi� cados. Incluso 6 Letras Recortadas (aumento de 150% sobre o valor do selo 
tipo) Parte com estágio da variedade, ou seja, a mesma vai aumentando gradativamente. 5 múltiplos no meio, onde só 1 selo foi computado, pois só ele tem a varie-
dade. A qualidade é um pouco mista (via de regra algum adelgaçamento traseiro) mas a maioria dos selos está perfeito. Aqui estamos vendendo "a variedade". Não 
classi� cados pelos vários tipos de picotes existentes, além das cores. Item "continuação" do lote acima. Nunca antes tivemos um conjunto assim para venda, lembrando 
que na grande maioria dos casos, os selos sem variedade cotam acima de R$ 100 de catálogo e aqui pedimos a média de apenas R$ 20 ! por selo................................800
0192  */(*)  128a - 100/50 Emissão Cruzeiro do Sul Sobrecarga Azul - VARIEDADES DE CHAPA - Coleção especializada contendo 32 selos ( todos sem carimbo 
e maioria sem goma) com 24 variedades diferentes, encaixados em cartelas e todos identi� cados. Incluso 5 Letras Recortadas (aumento de 150% sobre o valor do 
selo tipo) Parte com estágio da variedade, ou seja, a mesma vai aumentando gradativamente. A qualidade é minimamente mista (via de regra algum adelgaçamento 
traseiro) mas a maioria dos selos está perfeito. Aqui estamos vendendo "a variedade". Não classi� cados pelos vários tipos de picotes existentes. tem "continuação" dos 
3  lotes anteriores. Nunca antes tivemos um conjunto assim para venda, lembrando que na grande maioria dos casos, os selos sem variedade cotam acima de R$ 270 
!! de catálogo e aqui pedimos a média de apenas R$ 40 ! por selo......................................................................................................................................................................1.200
0193  (*)  128a - 100/50 Sobrecarga azul - Lote com 5 múltiplos: Par canto superior esquerdo de folha + quadra margem de folha + tira de 5 horizontal + bloco de 10 
horizontal (gomado) e bloco de 16 (4x4) margem de folha. Total 37 selos x 100UF cada = 3.700 UF  = Cerca de R$ 18.500, fora possíveis variedades não  cotadas....1.300

0194  ◉/*/(*)  2ª Série - Estoque em classi� cador, contendo 524 selos, sendo 395 sem carimbo (maioria sem goma) e 129 usados. 
Assim dividido pelos faciais: 20/10 (202 novos, dos quais 148 são na cor cinza) + 16 usados) 50/20 (96 novos e 29 usados) 100/50 
sobrecarga azul (17 novos) 100/50 sobrecarga vermelha (42 novos e 8 usados) e 200/100 (38 novos e 76 usados) A qualidade 
é um pouco mista (via de regra algum adelgaçamento traseiro) mas a maioria dos selos está perfeito.  Não classi� cados pelas 
diversas picotagens/papéis e cores existentes e sempre calculados pelos + baratos. Aqui temos 16.081 UF (acima de R$ 80.000) 
Aqui pedimos apenas 5% !! do valor de catálogo, lembrando que o valor é seguramente maior..............................................4.000
0195  ◉/(*)  Estoque em folhas de classi� cador com 320 selos, sendo 62 sem carimbo (maioria sem goma) e 258 usados. Engloba todos os selos (salvo o # 115) em maior 
ou menor quantidade. Incluso diversos # 118A cotados com a cor + barata. Mediante solicitação enviaremos o inventário do lote que tem cerca de 6.000 UF (cerca 
de R$ 30.000) de catalogo. Aqui pedimos apenas 4% !! deste valor....................................................................................................................................................................1.200
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202 - Estudo com 41 selos 203 - Lote com 76 selos diversos

199 - Lote com 18 Pares

204 - Só Variedades e Anomalias

209 - Estudo com quase 100 selos
198 - 6 selos com a mesma variedade

200 - Lote com 28 múltiplos

CATÁLOGOS UTILIZADOS
RHM - Brasil em geral / Michel - Alemanha em geral

Yvert - Estrangeiros em geral / Sieger - Vôos do Zeppelin



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

29

0196  ◉/*/(*) Estoque em folhas de classificador, contendo 339 selos, sendo 139 usados/carimbados e 200 sem carimbo, maioria 
sem goma. Assim dividido: # 114 (38 novos e 5 usados) 115 (3 novos e 1 usado) 116 (22 novos e 40 usados) 117 (7 novos e 30 
usados) 118 (12 novos e 22 usados) 118A (6 novos e 7 usados) 119 (7 novos e 3 usados) 120 (12 novos e 22 usados) 121 (2 novos 
e 11 usados) 122 (3 novos e 8 usados) 122a (8 novos e 13 usados) 123 (8 novos e 17 usados) e 124 (11 novos e 21 usados) Um ou 
outro pode ter algum tipo de adelgaçamento traseiro, mas a maioria dos selos está perfeito - 11.787 UF = Cerca de R$ 59.000. 
Aqui pedimos apenas cerca de 5, % !! deste valor.......................................................................................................................3.000

CRUZEIRO SOBRETAXADO - SELOS (RHM # 129 a 135) 
0198  ◉  134Aa - 1.000/700 - Lote com 6 selos, todos com a mesma variedade: Linha interrompida acima I de Correio. Variedade Recorrente.....................................100
0199  ◉  FACIAL 2.000/1.000 - MÚLTIPLOS - Lote com 18: 10 Pares, 3 Trincas, 2 tiras de 4, 2 Quadras e 1 tira de 6. Um ou outro múltiplo com reforço e talvez um 
ou outro selo apresente pequeno defeito....................................................................................................................................................................................................................150
0200  (*)  MÚLTIPLOS - Cartela com 28 múltiplos, assim dividido pelos faciais: 50/20: 13 quadras, 2 trincas, 1 bloco de 6, 1 bloco de 8 e 1 bloco de 9 + 100/50: 4 
quadras e 1 trinca + 300/200: 3 quadras e 1 bloco de 10 e 1.000/700: 1 quadra carimbada. Apenas um ou outro com algum reforço - 1.980 UF (cerca de R$ 10.000) para 
os selos isolados. Aqui pedimos apenas 10% do valor de catálogo.....................................................................................................................................................................1.000
0201  ◉/*/(*)  Grande estoque dentro de classi� cador com 1.294 selos !! novos (quase todos sem goma) e usados. Assim dividido 
pelos faciais: 50/20 (351 sem carimbo e 28 carimbados) 100/50 (72 sem carimbo e 93 carimbados) 300/200 (27 sem carimbo e 35 
carimbados) 500/300 (20 sem carimbo e 63 carimbos - Incluso # 132a - 600UF mas não temos como comprovar sua picotagem 
- não computado) 700/500 (14 sem carimbo e 62 carimbados) 1.000/700 (20 sem carimbo e 139 carimbados) 2.000/1.000 (10 
novos e 325 carimbados) e 2.000/1.000 sobrecarga carmim (35 carimbados) A cotação sempre foi baseada pela cor/picotagem + 
barata, embora tenhamos muitas diferenças no lote. Habitual "quebra" na qualidade em lotes nesta quantidade, mas compen-
sado pelos apenas 4% !! de catalogo, uma vez que temos 29.750 UF de catalogo (Cerca de R$ 150.000 !!) lembrando novamente 
que sempre foram computados os valores + baratos, portanto o valor de catálogo é acima do mencionado.Nunca antes tivemos 
um conjunto tão grande para venda. Fazendo a média, cada selo sai por cerca de R$ 5...........................................................6.000
0202  ◉/*/(*)  Estudo Especializado ? montado em 3 folhas quadriculadas e oriundo do Exterior, basicamente separado pelas cores e/ou picotagens. Engloba todos os 
faciais. Total 41 selos. Temos pelo menos uma série completa * - 2.217 UF (cerca de R$ 11.000) se todos estiverem perfeitos. Limpissima qualidade............................800
0203  ◉  Folha de classificador contendo 76 selos diversos, quase todos usados. Já classificados e com 1.891 UF = Cerca de R$ 9.500. Aqui pedimos cerca de 6% do seu 
valor de catálogo............................................................................................................................................................................................................................................................600
0204  ◉/*/(*)  VARIEDADES/ANOMALIAS/CURIOSIDADES - Conjunto contendo 58 selos, todos com algum tipo de "variedade" sendo a maioria na sobrecarga: 
Falhada, "1399", "1999", letras e numerais partidos etc, mas também temos outras variedades que seriam: Transparências em geral, Marcas Guia, Formatos disformes,  
etc. Todos identi� cados e basicamente englobando todos os faciais. Quase dividido a quantidade entre selos sem carimbo e selos carimbados. Alguns podem ter 
senões (Eventual adelgaçamentos no papel) mas aqui estamos vendendo a "variedade". Aqui saindo por menos de R$ 15 por selo..........................................................750

PRÓCERES - SELOS (RHM 136 a 153)
0205  ◉/*/(*) 144 + 144a - 600Rs - 3 Quadras de cada cor - 288 UF (Cerca R$ 1.400)........................................................................................................................................200
0206  */(*) - SELOS DAS CADERNETAS - 138G/140G - Faciais: 50Rs (2 quadras e 3 pares) 100Rs e 200Rs (1 par de cada) 315 UF (Cerca de R$ 1.600)...................200
0207  */** - SELOS DAS CADERNETAS - 138G/140G - Folha de album contendo selos em posições das mini folhas oriundas das cadernetas. Todos sem carimbo e a 
grande maioria gomados. Faciais: 50 Réis (2 pares + 6 isolados) 100 Réis (2 pares + 1 isolado) e 200 Réis (2 pares + 4 isolados) - 480 UF(Cerca de R$ 2.400)...........200
0208  ◉/*/(*)  PRÓCERES + ALEGORIA - Estoque em classi� cador com cerca de uns 2.000 selos e só englobando estas 2 séries. Sem carimbo de um lado e carimbado 
de outro. Logicamente pelo minimo pedido, não tem as peças melhores, mas temos diversos itens medianos, fora alguma classi� cação por tipo de papel (na série Ale-
goria)  Alto valor de catálogo......................................................................................................................................................................................................................................260
0209  ◉/*/(*)  Estudo Especializado ? montado em folhas quadriculadas e oriundo do Exterior, basicamente separado pelas cores. Engloba todos os faciais. Total 94 
selos, estando alguns em múltiplos. Nada de especial, salvo por tira de 5 horizontal do 10Rs com legenda inferior na margem do 1º selo e envelope com 7 selos diversos  
+ 1 de Taxa , circulado do Paraná para a Hungria....................................................................................................................................................................................................300

196 - Estoque com quase R$ 60.000 201 - Estoque com quase 1.300 selos de todos os faciais

JORNAL SOBRETAXADO - SELOS (RHM # 114 a 128) (Continuação)
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211 - Specimen - Lote com 55 selos 210 - Estoque com R$ 13.000 de catálogo

217

215 - Specimen - 2 múltiplos

214 - Specimen - 3 Múltiplos

221 - Facial 10Rs - 9 Peças

212 - 4 Múltiplos 213
220 - Lote com 45 peças circuladas ao exterior

219 - Lote com 73 peças circuladas internamente
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PRÓCERES - SELOS (RHM 136 a 153) (Continuação)

0210 ◉/*/(*) Cartela com pouco + de 80 selos, todos sem carimbo, com e sem goma. Só eles cotam 2.579 UF (Cerca de R$ 13.000) Além disto temos + 146 selos usados 
(alguns múltiplos pelo meio) incluíndo 5 exemplares do # 152. Aqui pedimos apenas 5% de catalogo, nos baseando só nos selos sem carimbo....................................600
0211  **/(*)/* SPECIMEN - Cartela com 55, com e sem picote. Incluso faciais que não constavam do catalogo RHM de 1995 e variações no tipo da sobreestampa. 
Cerca de 1.500 UF (acima de 7.500)...........................................................................................................................................................................................................................900
0212  (*) SPECIMEN - 136SPM - 10Rs - 4 múltiplos vertical: Quadra, Bloco de 8, Bloco de 10 e Bloco de 12 - Total 17 pares = 510 UF (Cerca de R$ 2.500 - Cotação 
de 25 anos atrás)............................................................................................................................................................................................................................................................300
0213  (*) SPECIMEN - 137SPM - 20Rs - 2 múltiplos vertical: Tira de 6 e Bloco de 8 - Total 7 pares = 210 UF (Cerca de R$ 1.000 - Cotação de 25 anos atrás)..........130
0214  **/* SPECIMEN - 152SPM - 5$000 Rodrigues Alves - 3 múltiplos: Tira de 4 horizontal margem de folha, Bloco de 6 vertical e Bloco de 8 horizontal canto in-
ferior de folha. Total 18 selos x 60 UF cada = 1.080 UF (Cerca de R$ 5.400 - cotação de 25 anos atrás).........................................................................................................600
0215  **  SPECIMEN - 153SPM - 10$000 Nilo Peçanha - 2 múltiplos: Tira de 6 horizontal e Bloco de 8 horizontal canto inferior de folha. Um ou outro com a goma 
espelhada - Total 14 selos x 30 UF cada = 420 UF (Cerca de R$ 2.100 - cotação de 25 anos atrás)..................................................................................................................260
0216  **/ (*)  SPECIMEN - Lote com 15 selos: 138SPM (2 pares horizontal sem goma) 147SPM (isolado sem goma + bloco de 8 **) e 148SPM (2 isolados sem goma) 
450UF = Cerca de R$ 2250 - Cotaçõe de 25 anos atrás.............................................................................................................................................................................................240

PRÓCERES - HISTÓRIA POSTAL
0217  Anos 1905 a 1908 - Lote com 5 Livretos de Processos Judiciais, todos do Tribunal de Justiça de São Paulo e circulados dentro da cidade de São Paulo (com en-
dereçamento) além de todos estarem porteados com o mesmo selo de 10Rs em franquia isolada. Normal conservação para peças do gênero, e também todas tem + de 
110 anos.........................................................................................................................................................................................................................................................................300
0218    Lote com 2 peças um pouco "diferenciadas" : Ano 1920, impresso, circulado do Rio de Janeiro para a França com porte isolado de 50Rs + Ano 1923, postal 
circulado de São Paulo com 2 selos de 100Rs, de bobina, circulado para a Alemanha + Ano 1918, envelope circulado de Alagoas para os USA, com carimbo de trânsito 
+ chegada e 2 selos de 100Rs, de bobina......................................................................................................................................................................................................................50
0219  CIRCULAÇÃO INTERNA - Lote com 73 peças, todas circuladas internamente: Envelopes e Postais, além de 5 vales de Depósito. Incluso franquias isoladas, 
múltiplas e mistas. Boa qualidade de um modo geral. Alguns itens para o carimbologista no meio. Aqui pedimos apenas R$ 6,50 por peça..........................................470
0220  CIRCULAÇÃO EXTERNA - Lote com 45 peças, todas circuladas ao exterior,predominando a Europa. Portes diversos. Incluso franquias isoladas, múltiplas 
e mistas (grande maioria) Parte são Inteiros Postais. Incluso 1 envelope misto com Madrugada. Boa qualidade de um modo geral. Aqui pedimos menos de  R$ 12 por 
peça, que é bem barato.................................................................................................................................................................................................................................................480
0221  FACIAL DE 10 RÉIS - Conjunto com 9 Inteiros Postais circulados, sendo 8 Cintas de 40 Réis + selo complementando o porte e BP 71R (Resposta usada 
como pergunta e também com selo de 10Rs complementando o porte) postanto todas as peças tem o porte de 50 Réis. Todas as cintas vão para o Exterior: Colombia 
(só frente) Estados Unidos, Austria, Inglaterra, Alemanha e Ilha da Madeira.....................................................................................................................................................130
0222  FACIAL DE 20 RÉIS - Conjunto com 8 peças circuladas, sendo 3 internamente e 5 para o exterior. Parte são Inteiros Postais com o selo complementando o 
porte. Incluso frente de livro referente Recurso Extraordinário (SC)Desde 1 selo a + até 5 selos adicionais..................................................................................................140
0223  FACIAL DE 50 RÉIS - Grande conjunto com 43 peças circuladas, sendo 5 envelopes/cartões postais e 38 Inteiros Postais (maioria B.Postal de 50Rs) Em 
quase todos os casos, o(s) selo(s) está completando o porte. Entre o selo isolado e o mesmo 2x. Incluso diferenças de nuance. Destinos: Alemanha, Estados Unidos, 
Austria, Inglaterra, França, Suiça e Dinamarca. A grande maioria das peças vai para o exterior. Incluso 3 x BP 67 (120 UF = Cerca de R$ 600).....................................270
0224  FACIAL DE 100 RÉIS - Conjunto com 6 Inteiros Postais, sendo 2 envelopes (EN) 3 Carta Bilhete (CB) e 1 Bilhete Postal (BP) todos com o selos comple-
mentando o porte. Apenas 1 porteado com par, o restante sempre com ele isolado. Todos ao exterior, predominando a Alemanha. Anos 1907 a 1915..........................80
0226  FRANQUIAS ISOLADAS - Conjunto com 13 peças circuladas, todas em diferentes FRANQUIAS ISOLADAS. Faciais: 10Rs (sobre Cinta de 40Réis) 20Rs 
(envelope) 50Rs verde escuro (Cinta impressa para a Alemanha) 50Rs Verde (sobre Cinta de 50Rs) 100Rs (envelope) 200Rs (2 cores diferentes sobre envelopes)200Rs 
de Bobina(sobre Inteiro tipo EN) 300Rs (envelope) 400Rs (envelope) 500Rs (envelope registrado com belo carimbo de origem) 600Rs (envelope expresso) e 1.000Rs 
Verde (sobre Vale de Depósito)...................................................................................................................................................................................................................................150
0227    CARIMBOLOGIA - Lote contendo 54 peças circuladas, com diferentes CARIMBOS de cidades/Agencias. Mediante solicitação enviaremos a relação dos 
carimbos. Notem que temos diversas peças registradas, além dos 3 inteiros de remessa de valor (EV1) que já marcam 180 UF (perto de R$ 900) e outros inteiros 
postais que também marcam bem. Aqui pedimos apenas R$ 10 !! por item que é muito barato........................................................................................................................540

222 - Facial 20Rs - 8 Peças

223 - Facial 50Rs - 43 peças

224 - Facial 100Rs - 6 Pçs 226 - 13 Franquias Isoladas
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228 - 4 selos no bloco sem filigrana
229 - 19 Franquias Múltiplas 230 - 19 Franquias isoladas

231 - Franquias múltiplas sobre Inteiros Postais

236 - # 207

232 - Papel Cebolinha

233 - # 182C/182Ca e 199C

235 - Chapa Riscada 2

237 - # 208Fv

238 - # 208

240 - # 211

241 - # 240 244 - # 251

242 - # 241

234 - Chapa Riscada 1
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REGULARES EM GERAL (Separados pela sequencia das emissões, incluso acumulações e Hi� ória Po� al)     
ALEGORIA (RHM # 154 a 172) Selos e Hi� ória Po� al

0228  ◉ 164/164Es - 50Rs - Bloco de 20 selos (5x4), � cando 4 sem � ligrana (do espaço) 4 selos � ligranados, com defeito - 600 UF +(Cerca de R$ 3.000 +)................180
0229     ALEGORIA + VOVÓ - Conjunto só com diferentes FRANQUIAS MÚLTIPLAS e sobre envelopes (maioria) e cartões. Desde par até 4 selos iguais. Diversas 
peças são IMPRESSOS, inclusive indo para o exterior ! No total, 19 peças, sendo a maioria para o Exterior. 3 registrados no conjunto.....................................................180
0230     ALEGORIA + VOVÓ - Conjunto só com diferentes FRANQUIAS ISOLADAS e sobre envelopes (maioria) e cartões. 7 peças são Impressas, inclusive 3 indo 
para o Exterior. No total, 19 peças, com 2 registrados no meio..............................................................................................................................................................................150
0231     ALEGORIA + VOVÓ - Conjunto só com diferentes FRANQUIAS MÚLTIPLAS e sobre Inteiros Postais (Envelopes, Bilhete Postal, Carta Bilhete e Cinta) 
Engloba desde pares até 6 selos iguais sobre o mesmo Inteiro Postal. Ao todo, 18 peças diferentes, sendo que destas, 12 vão para o exterior. 3 registrados no conjunto. 
Alguns Inteiros com boa cotação no lote...................................................................................................................................................................................................................150

VOVÓ (RHM # 173 a 333) Selos/Variedades /Acumulações
0232  ◉ 173B - 10Rs Viação - Bloco de 24 selos (6x4) em papel cebolinha - 600 UF (Cerca de R$ 3.000)..........................................................................................................220
0233  ◉  182C/Ca (numeração ano 1995) 150Rs - Variedade "S" enfeitado - 3 selos na cor clara e 7 na cor escura (1 novo sem goma) + 3 exemplares do # 199C (com a 
mesma variedade, mas não cotado e não catalogado) Total 13 itens - 412 UF (Acima de R$ 2.000) só nos catalogados..............................................................................240
0234  ◉  203C (nº ano 1995) 400Rs Mercúrio - Variedade "Chapa Riscada 1" - Lote com 13 exemplares - 390 UF (Cerca de R$ 2.000 - cotação de 25 anos atrás)......220
0235  ◉  203D (nº ano 1995) 400Rs Mercúrio - Variedade "Chapa Riscada 2" - Lote com 9 exemplares - 270 UF (Cerca de R$ 1.350 - cotação de 25 anos atrás)........150
0236  */(*)  207 - 5$000 Instrucção - Cartela com 23 selos x 75 UF cada = 1.725 UF (Cerca de R$ 8.700).....................................................................................................900
0237  */**  208Fv (numeração ano 1995) 5$000 Instrucção - Lote com 8 selo, 1 sem goma - 480 UF (Cerca de R$ 2.400 - Cotação de 25 anos atrás)...........................400
0238  */(*)  208 - 2$000 Instrucção - Cartela com 20 selos x 60 UF (tipo + barato) cada = 1.200 UF (Cerca de R$ 6.000)..........................................................................750
0239  **/* 210 - 20Rs Viação - Bloco com 80 selos (10x8) Filigrana Estados Unidos do Brasil - Emissão de 1924, ordem nº 5 - 3.200 UF (Cerca de R$ 16.000) - Lote 
1684 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 200 e agora sendo oferecido com desconto, que dá 1% !! de catalogo.............................................160
0240  */**  211 - 40Rs Agricultura - Filigrana "E" - Cartela com 45 exemplares x 25 UF = 1.125 UF = Cerca de R$ 5.700...........................................................................620
0241  *  240 - 5$000 Rui Barbosa - Lote com 10 selos x 60 UF cada = 600 UF = Cerca de R$ 3.000................................................................................................................400
0242  *  241 - 10$000 Instrucção - Lote com 15 selos, � cando 3 sem goma - 1.125 UF = Cerca de R$ 5.700..................................................................................................650
0243  */**  249 - 600Rs Mercúrio, � ligrana D - Cartela com 30 selos x 32,50 UF cada = 975 UF = Cerca de R$ 4.900.................................................................................550
0244  */(*)  251 - 1$000 Mercúrio - Cartela com 20 selos x 45 UF = 900 UF = Cerca de R$ 4.500...................................................................................................................500
0245  */**  252 - 20Rs Aviação - VARIEDADES NO PICOTE - Lote com 51 selos, distribuídos assim: Bloco de 25, 5 Quadras e 1 Bloco de 6, todos com deslocamento 
do picote em ambos os sentidos, em maior ou menor proporção. Aqui saindo à R$ 7 !! cada. Vide imagem na Web.....................................................................................350
0246  ◉  265 - 500Rs Mercúrio, � ligrana Acróstica. Conjunto com 15 selos, sendo 4 pares e 7 isolados - 6.750 UF !! (cerca de R$ 34.000) Aqui pedimos menos de  1,5% !! 
de catálogo.....................................................................................................................................................................................................................................................................500
0247  *  281B - 200Rs Aviação - Variedade "Corbeio" - 4 exemplares, estando 2 em quadras (1 selo na quadra com a variedade) 240 UF + (Cerca de R$ 1.200)........140
0248  ◉/*  283B - 200Rs Fé e Energia - Variedade "Péis" - Lote com 7 selos usados e 4 novos, sendo que em 1 deles a variedade está no lado esquerdo (curioso) 204 UF 
= Acima de R$ 1.000.....................................................................................................................................................................................................................................................120
0249  */(*)  289A - 1$000 Mercúrio, � ligrana K - Lote com 12 selos x 85 UF cada = 1.020 UF = Cerca de R$ 5.100......................................................................................600
0250  */**  294/294Es - 2$000 Instrucção - Cartela com 44 selos (um ou outro sem goma) Parte com e parte sem � ligrana. O + barato cota 75 UF x 44 = 3.300 UF = Cer-
ca de R$ 16.500..........................................................................................................................................................................................................................................................1.800

243 - # 249
247 - 4 Variedades

248 - Variedade "Péis"

245 - 51 selos no total

246 - Acróstico - 15 selos

250 - # 294/294Es

249 - # 289A
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253 - # 303g

252 - 2 tonalidade diferentes

255 - 8 selos no total 260 - Orelhas

254 - 10 selos no total

256 - Lote com 21 Pares com e sem filigrana

265 - Lote com 77 Inscrições laterais

257 - Perfins - 31 selos entre IHC e BNU

259 - Deslocamentos diversos - Lote com 14

267 - Lote com Anomalias/Variedades/Curiosidades
258 - Todos picotes parciais

272 - 123 Decalques/Transparências

266 - 17 selos com carimbo AR
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VOVÓ (RHM # 173 a 333) Selos/Variedades /Acumulações (Continuação)
0251  **/*  300 - 100Rs Aviação - Folha faltando 6 selos para estar completa (temos 144 selos) e dos quais 56 deles tem basicamente a mesma variedade, mas em 
diferentes proporções: Faixa horizontal na metade inferior do selo. Vide imagem na web..........................................................................................................................200
0252  (*)  303 ou 303a ? - 400Rs Mercúrio - Filigrana N - Bloco com 42 selos (6x7) canto superior esquerdo de folha e � cando basicamente a 1/2 dos selos com outra 
intensidade do azul. Di� cil entender como isto pode ter ocorrido........................................................................................................................................................................200
0253  (*)  303g - 400Rs Mercúrio - Impresso na goma - Bloco com 28 selos (7x4) x 120 UF cada = 3.360 UF = Cerca de 17.000. Emitido sem goma........................1.700
0254  (*)  303g - 400Rs Mercúrio - Impresso na goma - Lote com 10 exemplares. Parte com pontos de ferrugem - 1.200 UF = Cerca de R$ 6.000................................500
0255  *  310 - 10$000 Instrucção - Filigrana N - Lote com 8 selos (1 sem goma) x 250 UF = 2.000 UF = Cerca de R$ 10.000 ................................................................1.200
0256  ◉  PARES COM e SEM FILIGRANA - Lote com 21 Pares diversos, de 14 tipos diferentes. Todos numerados, se for preciso enviaremos a relação.........................350
0257  ◉  PERFINS - Cartela com 31 selos entre perfurações: BNU e IHC (Maioria) Incluso 9 pares. Parte sobre emissão Netinha...........................................................150
0258  ◉/(*)  PICOTES PARCIAIS - Conjunto com 9 selos diferentes, todos com picote parcial em uma das laterais. 1 par no meio. Vide imagem na web.................130
0259  ◉/(*)/*  DESLOCAMENTOS DE PICOTE - Lote com 14, maioria selos diferentes, entre séries Mercúrio e Aviação......................................................................140
0260  */(*)  ORELHAS - Conjunto com 5 selos isolados + 1 par. Vide imagem. Sempre uma variedade "diferente"....................................................................................150
0261  ◉  TRAÇOS LATERAIS - Cartela com 160 selos, todos com algum tipo de traço lateral, maioria do tipo "grosso" da margem da folha. Parte em múltiplos e al-
guns bem marcantes. Aqui pedimos apenas R$ 1 !! por anomalia.........................................................................................................................................................................160
0262  ◉  DESCENTRADOS - Cartelas com 318 selos, todos com algum tipo de descentralização em maior ou menor intensidade. Boa variedade de tipos e parte em 
múltiplos. Aqui saindo a menos de R$ 1 cada !!........................................................................................................................................................................................................300
0263  */(*)  FILIGRANA D - Classi� cador com 178 selos, só com selos com a � ligrana D (Casa da Moeda) englobando as 2 séries. RHM # 190 x 24, 193 x 6, 196 x 3, 
198 x 3, 201 x 18, 203 x 4, 204 x 27, 205 x 4, 242 x 30, 244 x 23, 245 x 3, 246 x 15, 247 x 1, 248 x 11, 249 x 4 e 250 x 2 - Total 16 tipos diferentes com 1.962 UF = Cerca 
de R$ 10.000. Aqui pedimos apenas 5% !! de catálogo............................................................................................................................................................................................500
0264  ◉/*/(*)  VOVÓ + NETINHA - ANOMALIAS  ? - Classi� cador similar ao lote 0267, com cerca de 140 itens novos e usados e parte com pequenas anotações, 
como: curiosidades na � ligrana, no picote, no papel (indicação de muitos papéis não catalogados, mas não con� rmados por nós, bem representado nos selos # 173 a 
175) Parte numerados, parte não. Alguns bons valores con� rmados, como: 174A novo (800UF !) 334 x 2 novos (60UF) 339Es usado (90UF) 452A novo (50 UF) onde 
só neles temos o equivalente à R$ 5.000. Também 36 selos sem � ligrana com indicação de Papel Cebolinha, mas também não con� rmados por nós - se for realmente 
só neste setor temos + de R$ 3.000 de catálogo. Da mesma forma que o lote 0267, precisa ser examinado pelo eventual comprador e novamente salientamos que o 
mesmo está sendo vendido como "visto" e não nos responsabilizamos pelas informações, salvo os 4 selos assinalados acima...................................................................380
0265  ◉  INSCRIÇÕES LATERAIS - Cartela com 77 inscrições laterais, maioria em função de deslocamento ocasionado pelas extremidades das folhas, mas também 
letras  e � gura ?. Alguns bem marcantes....................................................................................................................................................................................................................300
0266  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 17 selos e todos com carimbo AR (Aviso de recebimento) estando 7 sobre fragmento.............................................................50
0267  ◉/*/(*)  ANOMALIAS/VARIEDADES/CURIOSIDADES ? - Classi� cador com 127 itens e quase todos separados pelo "tipo" da variedade: Defeitos de chapa, 
picote deslocado, 4 pares com e sem � ligrana, duplas denteações, descentrados, decalques/transparências, Inscrições Marginais, Sem � ligrana, Par 280SD sem picote 
e + 3 selos isolados sem picote e no � nal classi� cação por tipo de papéis da série Sem Filigrana - Corretos ? Alguns itens numerados, outros não. Apenas um ou outro 
selo carimbado pelo meio, com algo de Alegoria e Netinha. O meio, o bom selo # 335 (R$ 1.800 só ele).......................................................................................................450
0268  ◉/*/(*)  VOVÓ + NETINHA - ANOMALIAS  ? - Classi� cador com cerca de 370 itens novos e usados (maioria) e parte com pequenas anotações, como: curio-
sidades na � ligrana, no picote, no papel (indicação de muitos papéis não catalogados, mas não confrmados por nós) sem � ligrana na série Netinha CR$ ?, denteações 
diversas, pares com e sem � ligrana, alguns numerados pelo catalogo enciclopédico de 1995, � ligrana menor, alguns numerados pelo catalogo atual e com boa cotação, 
como 206 Novo (435 UF) 347 novo e usado (180 UF) 351 novo (90 UF) 477 usado (700 UF) No meio, também 6 exemplares do 174A (papel gessado couchê) usados 
e que não tem cotação no catalogo, mas também à serem con� rmados etc, etc, etc. Lote que precisa ser examinado pelo eventual comprador e novamente salientamos 
que o mesmo está sendo vendido como "visto" e não nos responsabilizamos pelas informações, salvo os 4 selos assinalados acima (que já cotam 1.405 UF = Acima 
de R$ 7.000) e outros, dos quais não temos dúvida..................................................................................................................................................................................................600
0269  */**  FOLHAS COMPLETAS - Porta folhas, contendo 22 folhas completas e de 10 tipos diferentes. RHM # 179, 190, 217 x 5 (sentido da folha horizontal e ver-
tical - diferentes Ordens) 268, 276, 298, 299, 306, 318 x 4 e 326 x 5. Uma ou outra com algum vinco e/ou abertura - 7.650UF pelo tipo + barato = Cerca de R$ 39.000. 
Aqui pedimos apenas 1,1 % !! deste valor, ou cada folha sai à R$ 18 !! cada.........................................................................................................................................................400
0270  ◉/*/**  VOVÓ/NETINHA/BISNETA - Classi� cador com vários centos de selos, predominando os sem carimbo. Não tem muita variedades de tipos, mas os 
que tem, estão em boa quantidade, como 600Rs navegação (diversas indicações de papéis diferentes - corretos ?) 2$000 Comércio, também com boa quantia, 10,00 
Ruy Barbosa (Bisneta) com acima de 50 selos etc. Algumas variedades/curiosidades pelo meio e ao mesmo uma parte dos selos aderiu ao classi� cador. Destacamos 
apenas 3 itens: 433A x 56 selos sem carimbo, 206 Novo e 478 x 2 usados. Só nestes 59 selos, temos 2.931 UF = Cerca de R$ 15.000 fora todos os outros centos de se-
los. Certamente um bom valor de catálogo................................................................................................................................................................................................................700
0271  (*)/*/**  VOVÓ/NETINHA - SÓ SEM CARIMBO - Caixa de sapato com + de 15.000 selos diversos, maioria gomados. Diversos faciais de até 1$000 Mércúrio. 
Alguns blocos maiores na Netinha. Para chegarmos nesta quantia, pesamos 1.000 selos e � zemos a proporção. Aqui pedimos apenas 0,07 centavos por selo.........1.000
0272  */**  TRANSPARÊNCIAS/DECALQUES - Cartela com 123 itens, estando a maioria em múltiplos. Parte totais, parte parciais. No meio, alguns valores mel-
hores, como 8x facial de 1$000. Aqui pedimos apenas R$ 6 cada. Estes itens não são encontrados no varejo por menos de R$ 12 cada ou até +. Alguns identi� cados 
pelo catalogo RHM.......................................................................................................................................................................................................................................................720
0273  */**  MÚLTIPLOS/BLOCOS MAIORES - Lote com 2.340 selos, todos sem carimbo e entre blocos de 20 selos e de 100 selos. Boa variedade de tipos, incluìndo 
alguns cabeçalhos. 3 itens melhores no meio: #175B (Papel Cebolinha) 2 blocos com 40 e 50 selos (625UF = Cerca de R$ 3.100) # 304 - 2 Blocos com 20 e 32 selos 
(312UF = Cerca de R$ 1.600) e # 303g (Impresso na Goma) Bloco com 105 selos, mas com muita ferrugem !! e que marcaria o equivalente à R$ 63.000 !! de catálogo. 
Nos outros selos, temos desde material ** até outros com ferrugem acentuada..................................................................................................................................................800
0274  ◉/*/(*)  ALEGORIA/VOVÓ/NETINHA - Classi� cador contendo centenas de selos com carimbo e sem carimbo (com e sem goma) entre # 154 e # 410. Não 
muita quantidade de cada e alguns em quadras. Diversos itens melhores, todos sem carimbo (salvo os citados de outra forma) 159 x 2, 160, o bom 160A, 167, 241, 255, 
258 em quadra, 260/261 em quadras, 263 Usado, 265 x 2 usados, 266 Usado, 270 em quadra, 287A em quadra, 292, 316 Usado, 332 x 4, 337 em quadra, 347 x 2, 369 e 
383/384. Só nestes poucos destacados, temos 4.445 UF (Acima de R$ 22.000) fora todos os outros valores medianos que não foram computados. No � nal, temos uns 
25 selos sem carimbo e sem goma do # 410, onde também já teriam + 2.000 UF. Aqui pedimos apenas 5% de catalogo, só nos baseando nos destaques..................1.100

Solicite imagens complementares através do Whatsap (11) 99950-8331
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VOVÓ (RHM # 173 a 333) Selos/Variedades /Acumulações (Continuação)

0275  ◉/*/(*)  VARIEDADES DE CHAPA - Grande conjunto dentro de 2 classi� cadores, contendo acima de 1.650 Defeitos de chapa e de 31 diferentes imagens de 
"face" ou seja, só pelo visual, mas logicamente a quantidade de selos diferentes é bem maior em função da grande variedade existente. Todos devidamente identi� -
cados e parte com repetição e/ou a evolução gradual da variedade. Ao todo, pelo menos 960 variedades "diferentes" com predominância para os selos usados. Não 
classi� cado pelas � ligranas, mas só pelo tipo da variedade. Nunca antes tivemos um conjunto tão vasto para venda. Aqui saindo à apenas R$ 1 cada.....................1.650
0276  ◉  Caixa de arquivo morto com milhares. Parte em envelopes já classi� cados - certos ? Incluso algo de Próceres, O� ciais e Netinha (poucos)............................200
0277  ◉/*/(*)/**  2 Classi� cadores tipo "estoque" contendo milhares de selos entre nº 173 e nº 331A, englobando todo o setor da Vovó. De um lado o selo sem 
carimbo e do outro o selo carimbado. Parte em quadras, mas dependendo da série, predominam os selos sem carimbo. Diversas indicações de tipos/cores/
picotagens diferentes, além de pares com e sem � ligrana e que não foram comprovados por nós, mas pelo origem "séria" do lote/colecionador, podemos dizer 
que a grande maioria tem sua classi� cação correta. Além disto temos dezenas de fechos de séries do tipo Instrucção (2$000, 5$000 e 10$000) Rui 5$000, 1$000 
Mercúrio (dezenas) e outros. Certamente diversas dezenas de mil Unidades Filatélicas se somados um a um. Apenas alguns exemplos: # 310 temos 6 selos - 1.500 
UF só ele !  do # 312 - 4 selos - 600 UF, 303g x 8 - 960 UF e por aí vai......Parte só deve constar do catalogo especializado de 1995 e parte também está numerado 
por este catálogo..............................................................................................................................................................................................................................2.500

275 - Variedades de Chapa - Vasto conjunto com 1.650 !! itens, todos identificados 278 - Coleção com R$ 20.000

281 - Quadras - 73 Diferentes e R$ 23.000

282 - Quadras - 96 Diferentes e cerca de R$ 19.000279 - Coleção com acima de R$ 21.000
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VOVÓ (RHM # 173 a 333) Selos/Variedades /Acumulações (Continuação)

0278  */(*)  Coleção montada em antigas folhas de album Ta� sa e faltando apenas 11 selos "tipo" para estar completa, segundo as folhas do album, mas nestas 
folhas não constam o 80Rs Verde � l. Casa da Moeda e o Rui Estadinho. Faltam os selos # 196, 200, 212, 213, 215, 243, 263, 265, 316, 347 e 349. A coleção engloba 
desde o começo da Vovó até antes da Netinha, ou seja, até o seguimento dos sobretaxados. Não separado pelo diversos tipos de picotes/posições de � ligrana, 
mas só colocado na � ligrana certa e também sempre calculado pelo tipo + barato, independente de ser o + caro que está na coleção. Total 3.964UF = Cerca de 
R$ 20.000. Aqui pedimos 10% deste valor......................................................................................................................................................................................2.000
0279  */(*)  Coleção "irmã" do lote anterior, mas agora faltando somente os selos # 200, 213, 243, 263, 265, 316, 347 e 349 ou seja, menos selos que o lote anterior 
(e também o 80Rs Verde e o Rui Estadinho) e da mesma forma que ele, calculado pelo + barato etc, etc, etc. Agora temos 4.121UF = Cerca de R$ 21.000......2.100

0280  */(*)  Outra Coleção "irmã" dos 2 lotes anteriores, mas esta engloba também a emissão Alegoria (#154/172)e agora faltan-
do somente os selos # 168, 200, 243, 263, 265, 316 e 349. O restante da descrição é a mesma dos anteriores e como começa na 
Alegoria, tem agora 5.707UF = Cerca de R$ 29.000....................................................................................................................2.900
0281  */(*) QUADRAS - Coleção em classi� cador contendo 73 Quadras diferentes entre nº 154 e nº 237. Incluso a boa # 174A (3.200 UF !! só ela) Algumas 
cotadas pelo catalogo especializado do ano 1995 (cotação de 25 anos atrás) Todas devidamente identi� cadas - 5.266 UF = Cerca de R$ 23.000. Aqui pedimos 
apenas 10% de catálogo...................................................................................................................................................................................................................2.300
0282  */**  VOVÓ + NETINHA - QUADRAS - Continuação do lote acima, agora com 96 Quadras diferentes entre nº 242 e nº 420 e com um total de 4.221 UF = 
Cerca de R$ 18.500. Pedimos a mesma proporção de catalogo que o lote acima..........................................................................................................................1.850
0283  **/* VOVÓ + NETINHA - Lote/Acumulação com 171 selos, de 50 tipos diferentes e só com cotação igual ou superior à 15 
UF pelo catálogo de 2016. Incluso selos isolados e quadras. Muitos itens cotando acima de 100 UF e 1 marcando até 1.000 UF (# 
478) Todos comprovadamente verificados por nós. Apenas 1 ◉ e talvez uma 1/2 dúzia sem goma - 12.487 UF (cerca de R$ 64.000) 
pelo catálogo de 2016. Aqui pedimos menos de 5% !! de catálogo.............................................................................................3.000

0284  */(*)/** QUADRAS - Coleção em classi� cador contendo 150 Quadras, maioria diferentes (temos algumas indicações de 
papéis diferentes e variedades com e sem � ligrana) entre nº 173 e nº 348. Talvez apenas uma ou outra sem goma. A seguir lista-
mos só as quadras com valor superior ao equivalente à R$ 400 de catálogo: 173B, 239, 240, 266, 273 (trinca e não quadra) 288, 
289, 291, 294, 294Es, 308, 309, 310 - 1.000 UF só ela, 311, 312, 303g, 325 e 331/333 - Só estas 20 quadras citadas já somam 7.180UF 
= Cerca de R$ 36.000. Acreditamos que facilmente o lote tenha acima de R$ 40.000 de catálogo. Parte delas só consta do catálogo 
de 1995. Aqui pedimos apenas 9% de catalogo, só tomando como base as mencionadas acima..............................................3.200
0285  */** QUADRAS - Coleção em classi� cador contendo 119 Quadras diferentes, todas identi� cadas e entre # 173 e # 331a. 
Muitas melhores pelo meio, como: # 203, 208, 210, 240, 241, 259, 266, 294, 294Es, 308, 309, 310 (Cerca de R$ 5.000 só ela) 325, 
318A, 319A, 324A. Uma ou outra sem goma. Total 8.996UF = Cerca de R$ 45.000. Aqui pedimos 10% de catálogo.............4.500

284

280 283

285
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288

292 - Todos com Variedades

286 - 5 peças no total

289 - 3 Múltiplos

291

294 - Lote com 20 selos, todos com deslocamento295 - Variedades na Sobrecarga
290 - Lote com 114 selos

296 - 2 múltiplos com deslocamento

299 - 5 Séries Completas

303 - # 377

301 - # 369

302 - # 376 298 - Variedades - 89 Itens

297 - Lote com 39 selos no total com a mesma variedade
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VOVÓ - HISTÓRIA POSTAL
0286    5$000 Instrucção - 4 envelopes + 1 frente de pacote, circulados (4 para o exterior) e porteado com selo de 5$000 Instrução + selos complementares. Todos 
nos anos 30. Sempre um selo pouco comum de aparecer sobre peças...................................................................................................................................................................60
0287    Caixa com 310 envelopes circulados. Parte ao exterior, registrados, expressos etc..........................................................................................................................150

RUY BARBOSA (RHM # 334 a  338) Selos e Hi� ória Po� al
0288  */(*)  334/334Es - 1$000 - Lote com 11 exemplares, sendo 6 com � ligrana e 5 sem � ligrana - 630 UF (Acima de R$ 3.100)............................................................400
0289  *  338 - 1$000 - Lote com 13 selos, em 3 múltiplos: Bloco de 6 vertical, canto inferior de folha + Quadra + trinca horizontal - 162 UF (Acima de R$ 800).......120
0290  ◉/*/(*)  2 Cartelas com 79 selos usados e 35 Novos, com e sem goma. Incluso múltiplos, entre pares, trincas e quadras. Parte classi� cados - certos ? Todos não 
comprovados por nós. Alto valor de catálogo...........................................................................................................................................................................................................260
0291    Lote com 6 envelopes circulados (5 registrados) e todos indo para o exterior. 5 deles com 1 selo e 1 peça com par + os devidos selos complementares........80

WENCESLAU BRAZ (RHM # 339 a  343)
0292  ◉/*  340 - 1.000/100 - Cartela contendo 12 variedades na SOBRECARGA, maioria deslocamentos e/ou falhas, mas também temos o numeral "1" na margem 
superior, transparência da sobrecarga e deslocamento do picote. Vide imagem completa na web...................................................................................................................120
0293  ◉  9 Variedades na SOBRECARGA, ora falhada, ora deslocada - 6 exemplares do 1.000/100 e 3 do 2.000/200 - 1 gomado no meio ..............................................100

PRÓCERES PANAMERICANOS (RHM # 344)
0294  ◉/*/(*)  1.000/200 Expresso - Lote com 20 selos, sendo 4 usados e 16 novos, todos com deslocamento da sobrecarga em ambos os sentidos, em maior ou menor 
proporção.......................................................................................................................................................................................................................................................................200

VOVÓ SOBRETAXADOS (RHM # 345 a 352)
0295  ◉/*/(*)  Ano 1931 - 1ª Série - VARIEDADES NA SOBRECARGA - Conjunto composto com 27 itens e basicamente de 3 seguimentos, todos relativos à Sobre-
carga: Deslocamentos diversos, falhas diversas e transparência em geral. Parte em múltiplos..........................................................................................................................160
0296  *  348 - 200/300 - 14 selos em 2 mútiplos: Quadra e Bloco de 10 horizontal com grande deslocamento horizontal da sobrecarga..................................................200
0297  **/*  348 - 200/300 - Lote com 39 selos, todos com transparência/decalque da sobrecarga. Parte em múltiplos maiores: Quadra, Bloco de 8 e Bloco de 12, Aqui 
pedimos menos de R$ 5 !! por variedade que dá boa margem na revenda...........................................................................................................................................................160
0298  ◉/*/**/(*)  Ano 1933 - 2ª Série - VARIEDADES NA SOBRECARGA/FILIGRANA - Conjunto montado em folha de album e em folha de classi� cador, contendo 
89 itens, sendo 60 com variedade na Sobrecarga (todos anotados) e 29 com posições na � ligrana (não con� rmadas por nós) Acreditamos que todos sejam dos selos 
+ baratos da série. Parte em múltiplos. Aqui saindo por apenas R$ 5 cada selo..................................................................................................................................................450

NETINHA (RHM # 353 a 488)
0299  **/* 353/370 + 386/399 + 438/439 + 440/456 e 479/488 - Todos completos e a� xados em folhas de album Ta� sa com protetores. Não classi� cados pelos tipos de 
papéis e também sempre calculados pelo tipo + barato - 2.458 UF (Cerca de R$ 12.500)..............................................................................................................................1.300
0300  *  368 - 20$000 Alm. Maurity - Lote com 12 selos (2 Quadras e 2 pares) 900 UF = Cerca de R$ 4.500................................................................................................600
0301  ◉  369 - 50$000 Forças Armadas - Lote com 5 Quadras (20 selos) 900 UF = Cerca de R$ 4.500............................................................................................................400
0302  ◉  376 - 500Rs Trigo - Conjunto com 5 exemplares - 750 UF = Cerca de R$ 3.750...................................................................................................................................450
0303  **/*  377 - 600Rs Siderurgia - Lote com 5 exemplares: 3 ** e 2 * - 1.175 UF = Cerca de R$ 5.900..........................................................................................................700
0304  * 380 - 1.200Rs Siderúrgia - Lote com 3 quadras (1 margem direita de folha) e 2 pares (1 vertical e outro horizontal) todos com a mesma variedade : Falta do 
picote inferior. Total 9 selos com esta variedade.......................................................................................................................................................................................................180
0305  (*)  384ASD - 20$000 Alm. Maurity - Lote com 12 selos (1 Quadra e 3 pares) Todos sem goma  e sem picote - 2.125 UF = Cerca de R$ 11.000......................1.100
0306  **  388D - 100Rs Petróleo - Lote com 60 selos x 50 UF cada = 3.000 UF = Acima de R$ 15.000. Um ou outro com pontos de ferrugem....................................1.000
0307  *  392C1 - 1$000 Siderurgia - Impressão nos 2 lados - Lote com 6 exemplares - 2 deles com vinco e não computados. Demais com pontos com ferrugem + 
acentuados. Pede-se verificar - 3.200 UF = Cerca de R$ 16.000 para 4 selos. Aqui pedimos - de 8% deste valor..........................................................................................1.200
0308  **  399C - 100$000 Getúlio - Lote com 25 selos: Bloco de 9, 2 Quadras e 2 pares - 750UF = Cerca de R$ 3.750....................................................................................500

300 - 12 selos no total

306 - # 388D

304 - 9 Variedades 305 - 12 selos 308 - Lote com 25 selos

307 - Todos # 392C1
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310 - Lote com 40 selos

311 - Lote com 84 selos

316 - Lote com 10 selos

314

317 - Só Variedades

321

322 - Papéis diferentes

323 - # 478

318 - 26 selos

312 - 2 Quadras

315 - Lote com 9 selos

319 - Lote com 13 selos

324 - Todos # 478

327 - 15 selos com decalques/Transparências

326 - Letra ou nº marginal 320 - 53 Selos 328 - Todos com Pliê

325 - Lote com 132 selos

313 - Lote com 19 selos
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NETINHA (RHM # 353 a 488) (Continuação)
0309  **  401 - 20Rs Petróleo - Bloco de 9 (3x3) canto inferior de folha - 180 UF = Cerca de R$ 900..............................................................................................................160
0310  **/*  409 - 2$000 Comércio - Cartela com 40 selos x 75 UF = 3.000 UF = Cerca de R$ 15.000...........................................................................................................1.600
0311  *  410 - 5$000 Mal Floriano - Lote com 21 Quadras (84 selos !) = 6.720 UF = Cerca de R$ 33.000. Aqui pedimos - de 2,5 % !! de catálogo..................................750
0312  **  422 - 5$000 Mal Floriano - 2 Quadras com a mesma variedade : enorme deslocamento dos traços verde no verso, passando basicamente sobre os picotes. Vide 
imagem...........................................................................................................................................................................................................................................................................300
0313  **  436A - 20$000 Alm. Maurity - Filigrana M - Lote com 19 selos x 50 UF = 950 UF = Cerca de R$ 4.800........................................................................................600
0314  **/*  441 - 50Rs Petróleo - Lote com 10 selos (2 Quadras e 2 isolados) x 200 UF = 2.000 UF = Cerca de R$ 10.000............................................................................1.000
0315  **/*  443D - 200Rs Trigo - Com Vincos - Lote com 9 exemplares - 900 UF (Cerca de R$ 4.500)...........................................................................................................600
0316  **/*  446C - 500Rs Trigo - Lote com 10 exemplares (2 Quadras e 2 isolados) com Vinco - 600 UF = Cerca de R$ 3.000...................................................................450
0317  **/*/(*)  466 - 0,40 Trigo - Variedades - Lote com 23 itens: Bloco de 12 com transparência + Quadra com enorme deslocamento do picote + 3 Pares com gigantes-
co deslocamento do picote em ambos os sentidos e trinca horizontal, � cando 1 selo com diferente nuance do azul....................................................................................150
0318  (*)  466SD - 0,40 Trigo - 2 Blocos: 8 selos e 18 selos, ambos sem picote e sem goma. Total 26 selos - 845 UF = Cerca de R$ 4.200.................................................650
0319  **/*  472 - 2,00 Comércio - Lote com 13 selos (Bloco de 8 + par Vertical + 3 selos isolados) Todos com deslocamento dos picotes (em um ou outro sentido) em 
maior ou menor proporção - 1 sem goma - Cerca de R$ 1.600 para os selos sem variedade.............................................................................................................................180
0320  **/*/(*)  474 - 10,00 Conde de Porto Alegre - Cartela com 53 selos x 110 UF cada = 5.830 UF = Cerca de R$ 30.000. Aqui pedimos 5% deste valor................1.500
0321  **/*  475 - 20,00 Maurity - 2 quadras, em papel liso ** e em papel tramado (3 selos ** e 1 *) - 800UF (Cerca de R$ 4.000) para os selos tipo.....................360
0322  */**  476 - 50,00 Forças Armadas - 2 quadras, em papel liso (2 selos * e 2 **) e em papel tramado (** !) - 1.520UF (Cerca de R$ 7.600) para os selos tipo...............720
0323  ** 478 - 1,20 - Filigrana CASA + . Lote com 3 exemplares - 3.000 UF ! (Cerca de R$ 15.000)...........................................................................................................1.800
0324  ◉  478 - 1,20 - Filigrana CASA +. Lote com 7 exemplares - 1.680 UF = Cerca de R$ 8.400.....................................................................................................................600
0325  *  481 - 0,10 Petróleo - Lote com 33 Quadras (132 selos) 9.900 UF = Cerca de R$ 44.000. Aqui pedimos apenas 1,5 % de catálogo...............................................650
0326  **  100$000 Getúlio Vargas - Lote com 7 Quadras margem/canto de folha, de 3 tipos diferentes, todos com nº ou letra marginal inferior: # 370 (nº 1 e letras JB) 
399C (Letra R) e # 456 (nº 1 e letras R, W e JB) Valor dos selos tipo: 248 UF (Cerca de R$ 1.250)..................................................................................................................220
0327  ◉  DECALQUES/TRANSPARÊNCIAS - Lote com 15 selos, sendo 6 da emissão Vovó e 9 da emissão Netinha. Todos usados, que proporcionalmente é bem 
+ escasso aparecer.........................................................................................................................................................................................................................................................120
0328  ◉/*/(*)  PLIÊS - Lote com 20 selos, sendo 9 da série Vovó e 11 da série Netinha. Alguns bem marcantes............................................................................................200
0329  **/*  DECALQUES/TRANSPARÊNCIAS - Lote com 152, incluso 2 blocos maiores de 28 e 62 selos. Padrão Réis e CR$. Todos sem traço. Aqui pedimos 1,50 
cada, que não paga sequer o selo sem variedade......................................................................................................................................................................................................220
0330  ◉/*  VARIEDADES NOS TRAÇOS VERDES - Cartela com 36 itens, parte em múltiplos e todos com algum tipo de anomalia nos traços: Deslocados, Decalque, 
Falhas etc........................................................................................................................................................................................................................................................................200
0331  */** PADRÃO CR$ COM e SEM TRAÇO - Estoque em classi� cador contendo 941 selos e de 27 tipos. Todos representados, saldo o # 484. Um ou outro sem 
goma pelo meio. No total, 25.136UF = Cerca de R$ 125.000 !! sempre calculado pela cor + barata, embora tenham diferenças visíveis no conjunto. Aqui pedi-
mos apenas 2% (dois !!) de catálogo. Mediante solicitação, enviaremos o inventário do lote.......................................................................................................2.500
0332  *  5 itens : Quadra do nº 365 com transparência/decalque + nº 380 - selo isolado com orelha no canto superior direito + 2 pares sem picote do nº 464SD e selo 
do Algodão de 0,40 - não emitido - ENSAIO ?.........................................................................................................................................................................................................100
0333  */(*) PADRÃO CR$ SEM TRAÇO - TRANSPARÊNCIAS/DECALQUE - Lote com 24, dos faciais: 0,40/0,60 e 1,20. Maioria em múltiplos, de até 9 selos. Apenas 
um ou outro parcial......................................................................................................................................................................................................................................................160
0334  ◉  PADRÃO CR$ SEM TRAÇO - VARIEDADE - Lote com 11 selos, descentrados/deslocados. Parte em múltiplos.......................................................................100

330 - Todos com variedades nos traços

332 - 5 Itens

333 - 24 Itens

329 - Lote com 152 Decalques/Transparências

331 - Estoque com R$ 125.000 !!
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NETINHA (RHM # 353 a 488) (Continuação)
0335  */**  NETINHA + BISNETA - Classi� cador contendo alguns centos de selos e de 3 setores: Netinha (só padrão CR$ e sem traço, predominando os faciais de 0,02 
e 0,05) + 29 Quadras da Bisneta, classi� cadas - certas ? + taxa: cerca de uns 100 selos da série Cifra Horizontal, maioria do facial 600Réis laranja e em múltiplos. To-
dos os selos de taxa e Bisneta em protetores..............................................................................................................................................................................................................240
0336  ◉/*/(*)/** ANOMALIAS - Classi� cador com 200 itens, assim distribuído: 44 selos descentrados (em maior ou menor intensidade) 33 Inscrições Marginais 
(algumas bem visiveis e pegando o par) 26 Traços Laterais (basicamente do tipo "grosso" da margem da folha) 47 Defeitos de Chapa (todos identi� cados e parte com 
repetição) e 50 Decalques/Transparências (todos sem carimbo, parte em quadras e de 18 tipos diferentes e alguns com boa cotação) Aqui pedimos apenas R$ 2,50 
por item, que na grande maioria dos casos sequer pagar o valor do selo sem a variedade. Solicite a imagem integral do lote....................................................................500
0337  ◉/*/(*)  Classi� cador com acima de 1.000 selos, novos e usados e vários com melhor cotação, como:  # 369 (2 pares usados) 398 usado, 411 quadra usada, 424 em 
par usado, 473 quadra nova, 470 - 2 quadras novas e o bom 478 novo sem goma. Além disto, temos: 12 diferentes tiras horizontal de 5, novas com cabeçalho superior 
+ cerca de 200 quadras usadas + alguns do facial 100.000 Rs Getúlio - usados etc. Só nos selos citados, temos 1.851 UF = Acima de R$ 9.000. Aqui pedimos apenas 9% 
de catalogo, só nos baseando em 23 !! selos...............................................................................................................................................................................................................800
0338  */**  TRANSPARÊNCIAS/DECALQUES - Cartela com 332 itens, estando a maioria em múltiplos e apenas um ou outro sem goma.Parte totais, parte parciais. 
No meio, alguns valores melhores, como # 363Ax4, 381x4, 466Ax8, 471x23, 472x8, 474x3, 485x6 - Só nestes 52 selos temos 1.400 UF (para o selo tipo) = Cerca de R$ 
7.000. Parte classi� cados, parte não. Aqui pedimos apenas R$ 5 ! cada, quando no varejo eles não são encontrados por menos de R$ 10...........................................1.600
0339  ◉/*/(*)/**  BLOCOS MAIORES/FOLHAS COMPLETAS - Estoque com 7.687 selos, distribuídos em 25 tipos diferentes, englobando o Padrão Réis e Cru-
zeiro. Boa parte em folhas completas. Incluso bons valores, como # 399C x 389 selos x 30UF cada = 11.670UF (Acima de R$ 58.000) e 486 x 120 selos x 75UF cada 
= 9.000UF = Acima de R$ 45.000. O lote todo tem 44.434UF !! (Acima de R$ 223.000) Aqui pedimos apenas 1% !! deste valor. Mediante solicitação enviaremos 
o inventário do lote.........................................................................................................................................................................................................................2.200

340 - Estoque com + de R$ 100.000

350 - # 503

338 - Lote com 332 itens336 - Lote com 200 Anomalias diversas

348 - # 492c

349 - Carmin

344 - 19 Envelopes

351 - # 503

354 - Risco

353 - # 503

352 - Folha completa # 503

346 - Bisneta - Sem impressão
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NETINHA (RHM # 353 a 488) (Continuação)
0340  ◉/*/(*)/**  Continuação do lote 0277 (sequência) agora com a série Netinha e entre os nº 353 e nº 478 e agora em 3 Classi� cadores e da mesma forma, o selo 
sem carimbo de um lado e o carimbado de outro. Como a origem é a mesma, também acreditamos que a classi� cação é bastante con� ável. Da mesma forma que 
o lote 0277, aqui também temos selos (todos sem carimbo) com boa cotação, destacando-se: 366 x10, 369 x 4, 376 (escurecido) 377, 398 x 4, 396C x 5, 392E x 9, 
408 x 10, 409 x 9, 410 x 12, 411, 424, 454 x 6, 474 x 10 (todos sem goma) 475 x 16 (todos sem goma) 481 x 16, 486 x 12 e o bom 477 x 6 usados. Só nestes itens temos 
a quantia de 16.425 UF (acima de R$ 80.000) fora todo o resto que não foi calculado. Certamente passa fácil dos R$ 100.000 de catálogo. Aqui pedimos apenas 
3,5% !! do valor, só nos baseando nos destaques............................................................................................................................................................................2.800

0341  */**  QUADRAS - Continuação do lote 0282, agora com 83 Quadras diferentes 
entre nº 425 e nº 478. Incluso a boa # 478 (4.000 UF !! só ela - Acima de R$ 20.000)
Diversas com indicações de diferenças de papéis, mas sempre cotadas pelo + barato. 
Agora temos 7.534 UF = Cerca de R$ 37.000 e a proporção pedida é a mesma dos 
2 lotes anteriores...................................................................................................3.300

0342  */**/(*) Coleção montada em folhas de album ta� sa com protetores e faltando apenas 4 selos (os que sempre faltam nas 
coleções: 402 a 404 + 477) para estar completa nos selos tipo. Não separados pelo tipo de papel e posição de � ligrana, mas de 
qualquer maneira sempre foi calculado pelo selo + barato, embora muitas vezes deve ser o selo + caro que está na coleção. Al-
gumas repetições também não foram calculados. Todos os outros itens melhores no meio: 376, 377, 385, 397, 411, 424, 460 e 
478. Engloba entre os # 353 e 488. Total 7.079UF = Cerca de R$ 36.000. Aqui pedimos apenas 10% deste valor....................3.600
0343  */** QUADRAS - Coleção em classi� cador contendo 134 Quadras diferentes, todas identi� cadas e entre # 353 e # 485. 
Muitas melhores pelo meio, como: #366, 368, 368A, 391, 395, 396, 394C, 395C, 396C, 388D, 398E, 409, 410, 435, 436A, 454, 
441, 451A, 461/476 (Série completa - Cerca de R$ 11.000 só eles) e 481. Uma ou outra sem goma. Total 13.164UF = Cerca de 
R$ 66.000. Aqui pedimos 9% de catálogo...................................................................................................................................6.000

NETINHA - HISTÓRIA POSTAL
0344    Ano 1949 - Lote com 19 envelopes registrados, todos saindo do Rio de Janeiro e indo para a Suécia, onde receberam uma etiqueta de registro Sueca.........100
0345    Caixa com 420 envelopes circulados, maioria ao exterior...................................................................................................................................................................210

BISNETA (RHM # 489 a 518)
0346  **/* Folha completa com 50 selos e ALBINA - Sabe-se que é da Bisneta, pelo tamanho, tipo do papel e � ligrana.............................................................................200
0347  * 491 - 0,10 Almirante Tamandaré - 2 folhas completas com 50 selos, uma com grande deslocamento do picote vertical (ferrugem bem acentuada) e a outra com 
emenda de bobina horizontal atravessando a folha. Lotes 1957 e 1958 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 120 e que agora estamos agrupando 
e vendendo com preço reduzido.................................................................................................................................................................................................................................100
0348  **  492c - 0,20 Oswaldo Cruz - Papel acetinado - 2 Quadras - 720 UF + (Cerca de R$ 3.600)..................................................................................................................350
0349  (*)/◉  501a - 2,50 D. João VI - Cor Carmin - 20 selos, sendo 18 usados (incluso 1 Quadra) e 2 novos sem goma (lavados) 2.448 UF = Cerca de R$ 12.000..........500
0350  **/*  503 - 1,50 Duque de Caxias - Filigrana P - Lote com 8 exemplares: 1 Quadra, 1 par e 2 isolados - 1.080 UF = Cerca de R$ 5.400..........................................500
0351  **/*  503 - 1,50 Duque de Caxias - Filigrana P - Bloco de 6 vertical, canto inferior de folha - 4 selos ** , 2 selos * - 810UF (Cerca de R$ 4.000)..........................500
0352  **/*  503 - 1,50 Duque de Caxias - Filigrana P - Folha completa com 50 selos - 135UF x 50 = 6.750UF = Cerca de R$ 34.000. Aqui pedimos apenas 5 % !! de 
catálogo. Ideal para o revendedor............................................................................................................................................................................................................................1.700
0353  **  503 - 1,50 Duque de Caxias - Filigrana P - Bloco de 6 vertical, canto inferior de folha - 1 selo com 1 ponto de ferrugem - 810 UF + (Cerca de R$ 4.000).....400
0354  **  508 - 10,00 Rui Barbosa - 4 Quadras margem inferior de folha e com o mesmo conhecido defeito de chapa : Risco diagonal atingindo 3 selos....................100

342 343
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355 - Emenda de Bobina 356 - Emenda de Bobina

357 - Série completa papel couchê

358 - Marmorizado

360 - Série completa filigrana O

359 - Marmorizado

362 - Lote com 53 Provas de Ajuste de Máquina

363 - 2 Cartelas com 65 itens, todos com variedades
361 - Variedades - 23 Itens

366 - Coleção com 93 variedades diferentes
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BISNETA (RHM # 489 a 518) (Continuação)
0355  *  510 - 20,00 José Bonifácio - Folha completa com 110 selos e emenda de bobina horizontal atravessando a folha, ou seja, temos 15 emendas de bobina vertical. 
Aqui pedimos apenas R$ 10 cada................................................................................................................................................................................................................................150
0356  *  511 - 50,00 José Bonifácio - Folha completa com 110 selos e emenda de bobina horizontal atravessando a folha, ou seja, temos 15 emendas de bobina vertical 
+ pliê atingindo diagonalmente vários selos.............................................................................................................................................................................................................200
0357  **/*  512/514 - Série completa em papel couchê e em folhas completas com 50 selos + folha do 5,00 em duplicidade - 6.050 UF = Acima de R$ 30.000. Aqui 
pedimos apenas 1,5% !! de catálogo...........................................................................................................................................................................................................................450
0358  **/*  512Y - 2,00 Duque de Caxias - Folha completa com 50 selos e em papel marmorizado - 675 UF = Cerca de R$ 3.400. Aqui pedimos 4% de catálogo............135
0359  **/*  514Y - 10,00 Rui - Folha completa com 50 selos e em papel marmorizado - 2.700 UF = Cerca de R$ 13.500. Aqui pedimos 2% de catálogo.......................270
0360  **/*  515/518 - Série completa na Filigrana O e em folhas completas com 50 selos, maioria ** - 2.250 UF = Acima de R$ 11.000. Aqui pedimos menos de 4% de 
catálogo..........................................................................................................................................................................................................................................................................400
0361  */**/(*)  Cartela com 23 itens, todos com algum tipo de VARIEDADE (vide imagem na web) entre: Emendas de Bobina (maioria) pliê, deslocamentos de pic-
otes e falhas. Alguns aderidos ao seu suporte. Maioria em múltiplos (até blocos de 12 e computados como 1 variedade só) Aqui pedimos R$ 11 por variedade e em 
boa parte dos casos, sequer paga o valor do selo tipo..............................................................................................................................................................................................250
0362  */(*) PROVA DE AJUSTE - Bandeira Estilizada - 53 itens, de 6 tipos diferentes e todos alusivos à Prova de Ajuste da Maquina Wifag, utilizada na impressão desta 
emissão. Vide imagem completa na web....................................................................................................................................................................................................................300
0363  ◉ 2 Cartelas com 65 itens e todos com alguma variedade: deslocamentos diversos, vários pliês, empastamentos, falhas diversas, papel tintado e 2 emen-
das de bobina (que usadas, são bem escassas !) Aqui saindo por apenas R$ 3 por item que é bem vantajoso......................................................................................200
0364  */**/(*) Pacote contendo acima de 7.000 selos, todos SEM CARIMBO e a grande maioria gomados. Desde selos isolados até folhas completas e englobando basi-
camente todos os faciais: de 0,01 à 50,00. No meio ainda 4 pacotes com milhares de lavados, com e sem carimbo e que não foram computados na quantia acima........500
0365  */(*)/**/◉  Conjunto composto de milhares de selos, maioria novos (cerca de uns 8.000 são só do facial de 0,05 e todos sem goma, estando parte sem as margens 
laterais das folhas ou em blocos maiores) mas também temos folhas completas dos outros faciais, algumas variedades (deslocamentos, pliês, marmorizados - estes 
quase todos usados) tabelas de cores, alguns papéis � nos e grossos (ambos não comprovados por nós) e muito mais. Aconselhamos que o possível interessado veri� que 
o lote pessoalmente. Acreditamos que no total passe de uns 12.000 selos............................................................................................................................................................600
0366  */(*)/**/◉ VARIEDADES - Coleção montada em folha, contendo 92 VARIEDADES DIFERENTES entre: Deslocamentos diversos de picote, Emendas de Bo-
bina, Falta de impressão, Falha na impressão, Pliê, empastamentos, 2 Per� ns IHC (que são escassos nesta emissão) fora bloco de 25 selos (1/2 folha) sem impressão 
e que sabemos ser desta emissão pelo tipo de papel, tamanho, marca de agua etc e além disto temos os 3 Marmorizados (sem carimbo) Um ou outro selo usado pelo 
meio. Temos muitos múltiplos (tiras, quadras, blocos etc) e que sempre foram calculados como 1 item só - se formos calcular pelo nº de selos, temos + de 120 itens. 
Basicamente separados pelo tipo do selo e alguns bem representados. Quase que engloba todos os faciais entre  0,02  e 50,00. Faz muito anos que não tínhamos um con-
junto assim para venda e que engrandece qualquer coleção de VARIEDADES e de BISNETA especi� camente. Aqui pedimos pouco + de R$ 13 por variedade, quando 
boa parte delas não são encontradas por menos de R$ 30 e outra por bem +, como o caso das faltas de impressão, que são oferecidas na média entre R$ 100 e R$ 150 
cada, além dos 2 Per� ns que no minimo valem R$ 50 cada..................................................................................................................................................................................1.200

BISNETA - HISTÓRIA POSTAL
0367   Caixa com 300 peças circuladas. Muitas para o exterior, registrados, expressos, Taxa Reduzida, Remessa de valor etc. Está cada vez + di� cil de aparecer 
quantias assim desta emissão...............................................................................................................................................................................................................................270
0368    Lote com 29 envelopes circulados, maioria para o exterior e todos com pelo menos 1 selo do facial de 50,00. Alguns com 6, 8 e até 12 selos. Maioria mis-
turados com outros faciais. Parte registrados............................................................................................................................................................................................................100

VULTOS CÉLEBRES(RHM # 519 a 525)
0369  *   520Y - 30,00 Euclides da Cunha - 3 Quadra em papel marmorizado - 360 UF = Cerca de R$ 1.800................................................................................................200
0370  */**/◉ VARIEDADES - Conjunto montado em folha, com protetores, separado pelos tipos e contendo 22 VARIEDADES parte em múltiplos, todas descritas e 
entre: Deslocamentos diversos de picote, Emenda de Bobina, Falha na impressão, Pliê, Empastamentos, Mancha e 2 Marmorizados (novo e usado) Engloba os faciais 
de: 8,00 - 30,00 - 100,00 e 500,00. Aqui pedimos - de R$ 9 por variedade ...........................................................................................................................................................190

370 - Só Variedades

369 - Marmorizado

368 - 29 peças com 50,00
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371 - Só Variedades
373 - Grande deslocamento do picote

375 - Impresso no Verso

378 - Variedade 

383 - Só Variedades
376

372 - Lote com 154 Envelopes

374 - Só Variedades

381 - Só Variedades
386 - Variedade

384 - Lote com 109 Peças
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MULHERES FAMOSAS (RHM # 526 a 531) Selos e Hi� ória Po� al
0371  */**/◉ VARIEDADES - Conjunto montado em folha, com protetores, separado pelos tipos e contendo 44 VARIEDADES parte em múltiplos, todas descritas e 
entre: Deslocamentos diversos de picote, Falha na impressão, Empastamentos, Mancha e Transparência. Engloba quase todos os faciais. Aqui pedimos - de R$ 6 por 
variedade........................................................................................................................................................................................................................................................................250
0372    Arquivo contendo 154 envelopes, sendo 139 só com selos da série (basicamente faciais de 0.05 e 0.06) e 15 com remessa de valor, sendo estes em franquia 
mista com outros selos regulares e/ou comemorativos. Garimpo para carimbos................................................................................................................................................100

ANTIGOS PRESIDENTES (RHM # 532 a 536)
0373  (*)  535 - 1,00 Washington Luiz - Bloco com 72 selos (8x9) com grande deslocamento do picote horizontal. Acreditamos que possa ser o maior bloco existente 
nestas condições. Pontos de ferrugem mais acentuados. Aqui pedimos - de R$8 por variedade, que sequer paga uma fração do valor do selo..........................................550
0374  */**/◉ VARIEDADES - Conjunto montado em folha, com protetores, separado pelos tipos e contendo 35 VARIEDADES parte em múltiplos, todas descritas e 
entre: Deslocamentos diversos de picote, Falha na impressão, Chapa Gasta, Pliê e Transparência/Decalque. No meio, 2 PROVAS de cor do facial 2,00 - Engloba todos 
os faciais. Aqui pedimos - de R$ 8 por variedade.....................................................................................................................................................................................................270

EMBLEMA ECT + TIPO CIFRA + TIPO GRAVURA (RHM # 537 a 556) Selos e Hi� ória Po� al
0375  ◉  543g - 0,30 Impresso na Goma - Lote com 9 exemplares, ou sobre fragmento ou com resto de papel traseiro - 900 UF (Cerca de R$ 4.500)............................650
0376  **  543g - 0,30 Impresso na Goma - Lote com 7 exemplares: Tira de 5 vertical e 2 isolados - 700 UF (Cerca de R$ 3.500)...............................................................500
0377  */**  552/556 - Série Gravura, completa em folhas inteiras com 50 selos. Maioria ** - 1.570UF (Cerca de R$ 7.800)Aqui pedimos 2,5 !! % deste valor..................180
0378  **  552 - 1,00 - Folha completa com 50 selos, ficando a última fileira horizontal sem picote e na penúltima o picote horizontal passa no meio dos selos (vide 
imagem) Folha com furo de arquivo no lado direito e com alguns vincos. Vistosa anomalia............................................................................................................................200
0379  ◉  552g - 1,00 Impresso na Goma - Lote com 12 exemplares, ou sobre fragmento ou com resto de papel traseiro - 1.680 UF (Cerca de R$ 8.400)....................1.100
0380  ◉  554g - 4,00 Impresso na Goma - Lote com 4 exemplares, todos sobre fragmento e também todos com pequenos senões: 2 com vinco e 2 com falta de picote - 
3.600 UF = Cerca de R$ 18.000 para exemplares perfeitos......................................................................................................................................................................................900
0381  */**/◉ CIFRA DÉCADA DE 70 - VARIEDADES - Conjunto montado em folhas, com protetores, separado pelos tipos e contendo 75 VARIEDADES parte em 
múltiplos, todas descritas e entre: Deslocamentos diversos de picote, Falha na impressão, Empastamentos, Pliê, Falhas na barra � orescente, com e sem barra, tiras 
com e sem impressão. Incluso itens melhores, como: 543g - Impresso na goma - Novo + usado - 200UF (Cerca de R$ 1.000) Tira do 0,40 � cando 4 selos e meio SEM 
IMPRESSÃO + Tira do 0,30 � cando 3 selos quase SEM IMPRESSÃO + Tira do 0,20 � cando 2 selos e meio SEM IMPRESSÃO + Quadra usada do 0,50 com se sem 
barra (no minimo 240UF = Cerca de R$ 1.200 + # 551B em selo isolado e em trinca vertical usada, todos SEM BARRA. Alto valor de catálogo, principalmente em 
função da falta de IMPRESSÃO nas tiras, pois similares, mas em outros faciais variam entre R$ 1.800 e R$ 2.100. Se formos usar esta média, neste lote temos pelo 
menos R$ 8.000 de catalogo, se fossem catalogadas. Aqui pedimos apenas a média de R$ 10 por variedade.................................................................................................750
0382  */**  CIFRA DÉCADA DE 70 - Pacote contendo acima de 6.630 selos, todos SEM CARIMBO. Eventualmente um ou outro selo pode estar sem goma. Engloba 
todos os faciais e numa primeira olhada, também todos os tipos em maior ou menor quantidade, pois vai desde os selos isolados até folhas completas. Incluso bem + 
de 200 selos do facial de 0,40 e com um papel tipo "gorduroso" como se a maquina tivesse sido limpa, mas não seca e daí rodaram as folhas. Altissimo valor de catalogo, 
pois temos desde selos que marcam o correspondente a R$ 2 até R$ 35 de catálogo. Aqui pedimos cerca de 0,11 !! centavos por selo.....................................................750
0383  */**/◉ GRAVURA - VARIEDADES - Conjunto montado em folha de classi� cador, com protetores, separado englobando só os faciais de 1,00 e 2,00 - Ao todo 
31 VARIEDADES parte em múltiplos, todas descritas e entre: Vistosos deslocamentos diversos de picote, Falhas diversas na impressão, Impresso no Verso, Par sem 
picote (1,00) Albino ?  Decalque/Tranparência. Incluso itens melhores, como: 552G - Impresso no verso - Novo + usado - 210UF (Acima de R$ 1.000) + 553g usado 
- 500UF (R$ 2.500)........................................................................................................................................................................................................................................................500
0384    CIFRA DÉCADA DE 70 + GRAVURA - Lote com 109 peças circuladas...........................................................................................................................................120

TIPOS e PROFISSÕES (RHM # 557 a 601) Selos e Hi� ória Po� al
0385  ◉  557/571 - Série completa em Quadras com carimbo de 1º Dia de Brasilia. Apenas os faciais de 0,15 e 20,00 com carimbo de S.Paulo. Parte com pontos de 
ferrugem. Pouco comum aparecer a série completa.................................................................................................................................................................................................100
0386  */**  557 - 0,10 Carreiro - Bloco com 50 selos (5x10) com quase a falta de 1/3 da impressão no lado direito. As 5 faixas estão com a falha no mesmo lugar. Vide 
imagem na web..............................................................................................................................................................................................................................................................200
0387  */**  558 - 0,15 Bahiana - Bloco com 86 selos com a impressão bem esmaecida.......................................................................................................................................300
0388  */**  559 - 0,20 Jangadeiro - Bloco com 36 selos com a impressão bem esmaecida..................................................................................................................................140
0389  */**  565g - 1,10 Colhedora de Uva - Lote com 4 exemplares impressos na goma - 3 ** e 1 * - 280 UF = Cerca de R$ 1.400............................................................200
0390  ** 582A - 15,00 Vendedor de Coco - Sem moldura - Quadra + par + 2 selos isolados - 1.200 UF (Cerca de R$ 6.000)..............................................................500

380 - Todos Impresso no Verso - # 554g
379 - Todos Impresso no Verso - # 552g

390 - # 582A

389 - # 565g
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399 - Lote com 148 Peças

394 - Lote com 370 Peças392 - Só Variedades

397 - Só Variedades

409 - Lote com 128 peças

401 - Variedade

414 - Todos sem picote

406 - 5 Deslocamentos

413 - Lote com 17 selos

396 - Variedade
412 - 6 Folhas Interpanô

400 - Só Variedades

402 - Só Variedades
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TIPOS e PROFISSÕES (RHM # 557 a 601) Selos e Hi� ória Po� al
0391  */**  Pacote contendo 9.300 selos, todos SEM CARIMBO. Engloba todos os faciais e vão desde os selos isolados até folhas completas. Grande variedade de tipos, 
pois são 3 diferentes séries. Altissimo valor de catalogo, pois temos desde selos que marcam o correspondente a R$ 2 até R$ 70 de catálogo. Aqui pedimos menos de 
0,07 !! centavos por selo................................................................................................................................................................................................................................................600
0392  */**/◉ VARIEDADES - Conjunto montado em folhas, com protetores, separado pelos tipos e contendo 73 VARIEDADES maioria em múltiplos, todas descritas 
e entre: Deslocamentos diversos de picote, Falha diversas na impressão, Esmaecidos, Pliê, Riscos, Manchas, Decalque/Transparência, Falhas na barra � orescente, 
com e sem barra. Incluso 3 PROVAS de cor do valor de 0,80 (quadra + par + isolado - 7 selos no total) Tira de 4 do 0,20, � cando o 1º selo com 1/2 barra e os demais 
sem - 430UF (Cerca de R$ 2.100 para o par) + Quadra do 0,40 � cando os 2 selos superiores com barra e os 2 inferiores sem - 860UF (Cerca de R$ 4.300 !) Só nestes 
2 itens temos R$ 6.400 de catálogo. Aqui pedimos menos de R$ 10 por variedade.............................................................................................................................................700
0393  Caixa com 250 envelopes circulados, parte ao exterior........................................................................................................................................................................125
0394   Caixa de sapato com 370 peças circuladas, sendo 30 registradas e várias para o exterior.................................................................................................................180

RECURSOS ECONÔMICOS (RHM # 602 a 632) Selos e Hi� ória Po� al
0395  */**  605 - 5,00 Cebola - Bloco com 80 selos, com mancha/empastamento atingindo ao menos 35 selos. Vide imagem na web......................................................140
0396  **  612 - 24,00 Apicultura - Lote com 74 selos, divididos em 3 Blocos: 14, 20 e 40 selos e todos com grande deslocamento do picote vertical. Provável originários 
da mesma folha. Temática Insetos (Abelha) Aqui saindo à apenas R$ 5 cada variedade..................................................................................................................................370
0397  */**/◉ VARIEDADES - Conjunto montado em folha, com protetores, separado pelos tipos e contendo 54 VARIEDADES parte em múltiplos, todas descritas e 
entre: Deslocamentos diversos de picote, Falhas e faltas diversas na impressão, Empastamentos, Riscos e Manchas. Incluso itens melhores, como: Tira do 4,00 - Milho 
, � cando 3 selos e meio SEM IMPRESSÃO + tira do 12,00 Abacaxi, � cando 2 selos e meio SEM IMPRESSÃO. Ambos não catalogados, mas similares em outro facial 
cotam entre R$ 1.400 e R$ 4.500 de catalogo. Se formos considerar estas 2 tiras pela + barata, já temos R$ 2.800 de catalogo. Aqui pedimos pouco + de R$ 8 por var-
iedade que em muitos casos não paga o selo sem variedade..................................................................................................................................................................................450
0398  Caixa com 175 envelopes circulados.......................................................................................................................................................................................................110
0399    Lote com 148 peças circuladas....................................................................................................................................................................................................................120

PATRIMÔNIO HISTÓRICO (RHM # 644 a 664)
0400  **/*  Lote com 46 VARIEDADES, sendo 44 deslocamentos e 2 selos sem a vírgula (5,00) Grande maioria do 2,00. Apenas 3 selos isolados, restante em múlti-
plos. Não classi� cados pelos diversos tipos existentes. Aqui pedimos apenas R$ 5 !! por variedade.............................................................................................................230
0401  **  658 - 5,00 Capela de Sto Antonio - 2 Blocos: 36 e 52 selos, ambos com enorme deslocamento do picote vertical. Provável originários da mesma folha. Aqui 
saindo menos de R$ 5 cada variedade........................................................................................................................................................................................................................440
0402  */**/◉ VARIEDADES - Conjunto montado em folhas, com protetores, separado pelos faciais (não pelos diversos tipos existentes) e contendo 60 VARIEDADES
parte em múltiplos, todas descritas e entre: Deslocamentos diversos de picote, Falhas e faltas diversas na impressão, Empastamentos, Riscos e Manchas. Incluso itens 
melhores, como: 662A ** em quadra - 240UF (Cerca de R$ 1.200) e tira do 5,00 � cando 2 selos SEM IMPRESSÃO e não catalogado. Aqui pedima média de R$ 7 por 
variedade, que é bem vantajoso..................................................................................................................................................................................................................................400

CF DIVERSOS, FLORA, PÁSSAROS, TURISMO, AVIÕES (RHM # 665 a 733) Selos e Hi� ória Po� al
0403  **/*  667g - CF 1º Porte - Impresso na Goma - 3 exemplares, estando 2 * e 1 ** - 300 UF = Cerca de R$ 1.500..................................................................................210
0404  **/*  675 - Comprovante de franqueamento - Conjunto com 10 etiquetas completas, maioria ** - 500 UF (Cerca de R$ 2.500)..........................................................180
0405  **  698 - CF 1º Porte - Bandeira - Lote com 14 selos (Bloco de 8 e Bloco de 6) Todos com gigantesco deslocamento horizontal do corte de destaque do selo. Aqui 
pedimos apenas R$ 40 cada.........................................................................................................................................................................................................................................560
0406  **  707 - 3º Porte Nacional - Lote com 5 selos (2 pares e 1 selo isolado) com enorme deslocamento vertical do corte de destaque (em 2 selos) e depois em  am-
bos os sentidos (em 3 selos) Aqui saindo à R$ 50 cada...........................................................................................................................................................................................250
0407  **/*  729/733 - Aviões Brasileiros - Lote com 4 folhas completas (40 tiras no total) e com a variedade: Falta do "E" em EMB na legenda do selo # 730 (Avião 
Brasilia) e que ocorre somente na 1ª tira de cada folha, ou seja, a proporção é de 9x1 - 9 tiras sem a variedade e 1 tira com a variedade, que é conhecida, mas não 
catalogada. Neste lote então temos 4 tiras com esta variedade e 36 tiras sem variedade. Aqui pedimos apenas R$ 50 por folha.................................................................200
0408    TURISMO NO BRASIL - Anos 1996 e 1997 - Conjunto parcialmente montado em folhas com descrição, contendo 44 itens, entre fragmentos e envelopes 
circulados, estando parte de forma isolada................................................................................................................................................................................................................100
0409    OUTRAS EMISSÕES: Aviões, Turismo, Frutas, Animais Domésticos, Instrumentos Musicais, Pro� ssões etc - 128 peças circuladas......................................100

FRUTAS DIVERSAS (RHM # 733 a 803)
0410  **  736SD ? 0,02 Banana - Sem o corte divisório (sem picote) Lote com 5 selos (1 Quadra e 1 isolado) Não catalogado. Aqui pedimos R$ 40 cada....................200
0411  ** "Correio" no verso: 742A x 4, 743A x 4, 750A x 6, 757A x 4 (não catalogado, mas cotado em 90 UF com os outros) 1.620 UF (Cerca de R$ 8.100)...............600
0412   **/*  752B2IP - 0,10 Abacaxi - Lote com 6 folhas e com 36 interpânos no total x 300 UF cada = 10.800 UF !! = Cerca de R$ 54.000 !! Maioria **. Aqui pedimos 
menos de 1,2% !! de catálogo, ou seja, cada folha sai à R$ 100...........................................................................................................................................................................600
0413  ** 753SD - 0,20 Cajú - Sem Picote - Lote com 17 selos: 3 Quadras, 2 Pares e 1 selo isolado. Não catalogado......................................................................................400
0414  ** 753SD - 0,20 Cajú - Sem Picote - Lote com 15 selos: Bloco de 13 selos + 1 par. Não catalogado.......................................................................................................350

405 411
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416 - Pares Interpanô - Micro Serilha

419 - Pares Interpanô

417 - Estoque Micro Serilha

423 - 54 Pares Interpanô

421 - 12 Deslocamentos

425 - Só Variedades 429 - Grande deslocamento da imagem

426 - 3 FALSOS

424 - Correio no Verso - 109 Selos

420 - Deslocamento do corte

428 - Falta de Impressão

418 - Lote Microserilha

427 - Falta do corte de destaque
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FRUTAS DIVERSAS (RHM # 733 a 803) (Continuação)
0415   **/*  759 - Frisco - Lote com 124 selos - 620UF (Cerca de R$ 3.100)........................................................................................................................................................400
0416  (*) MICRO SERILHA - PARÊS INTERPANÔ : 19 Pares: 766IP x 2, 767IP x 7, 768IP x 2, 769IP x 4 e 770IP x 4 - 2.855 UF (Acima de  R$14.000)...................700
0417  (*)  766/773 - MICRO SERILHA - Estoque com 631 selos, assim dividido pelos faciais: 1º porte x 125, 0.01 x 37, 0.05 x 36, 0.10 x 112, 0.20 x 223, 0.51 x 29 e 
1.00 x 69 = 12.746 UF (acima de R$ 63.000 de catálogo) Acompanha 1 série completa e não computada.Aqui pedimos apenas 2,5% !! do valor...............................1.500
0418  (*)/◉  766/773 - MICRO SERILHA - Lote com 28 selos, assim dividido: 1º Porte (11 usados e 1 novo) 0,01 (1 novo) 0,05 (1 usado) 0,10 (Quadra nova) 0,20 (5 
usados e 1 novo) 0,51 (1 novo) 0,80 (1 novo) e 1,00 (1 novo e 1 usado) 561 UF = Cerca de R$ 2.800.............................................................................................................270
0419  ** PARÊS INTERPANÔ : 775IP, 777IP, 779IP, 780IP, 781IP, 782IP, 785IP, 786IP (não catalogado, mas cotado em 375UF) 791IP, 792IP (não catalogado, mas 
cotado em 375UF) e 803IP - 3.045 UF !! (Acima de 15.000)..................................................................................................................................................................................800
0420  (*)  784 - 0,51 Pinha - Folha completa com 30 selos + tira horizontal de 5 selos + 2 Quadras, todos com enorme deslocamento horizontal do corte de destaque 
do selo. Total 43 selos. Aqui pedimos menos de R$ 12 por selo.............................................................................................................................................................................500
0421  **/ ◉ Lote com 12 Deslocamentos do corte de destaque dos selos: #779 x 3 usados, 783 x 2 ** (enormes) e 784 x 6 ** e 1 usado....................................................140
0422   **/*  Lote com 476 selos de pelo menos 12 tipos diferentes. Não separados pelos tipos existentes, mas acreditamos que englobe as 3 séries emitidas. Um ou outro 
destacado da sua folha colante. Maioria em múltiplos ou blocos maiores. Assim distribuído pelos faciais: 0,01 (104 selos) 0,02 (158 selos) 0,05 (54 selos) 0,10 (26 selos) 
0,20 Pinha (9 selos) 0,20 Cajú (33 selos) 0,22 (20 selos) 0,50 (2 selos) 0,51 (8 selos) 0,80 (9 selos) 0,82 (7 selos) 1,00 (10 selos) e 1º Porte (36 selos) Total 753UF = Cerca 
de R$ 3.800 sempre lembrando que foi cotado o + barato.......................................................................................................................................................................................480
0423  **/* PARÊS INTERPANÔ : Classi� cador com 54 pares de 11 tipos diferentes - Não separado pelos 2 tipos de "onda" e sempre calculado pelo + barato. Assim 
distribuído pelos faciais: 0,01 (10 pares) 0,02 (9 pares) 0,05 (2 pares) 0,10 (5 pares) 0,20 (3 pares) 0,27 (5 pares) 0,40 Graviola (5 pares - não catalogado, mas calculado 
como o Capuaçu) 0,50 (3 pares) 0,80 (3 pares) 0,82 (3 pares) 1,00 (3 pares) e 1º Porte (3 pares) Total 11.905UF = Cerca de R$ 61.000. Aqui pedimos menos de 3% 
de catálogo ou cada par à R$ 33 !!...........................................................................................................................................................................................................................1.800
0424  **/* "CORREIO NO VERSO DO SELO" : Classi� cador com 109 selos, assim dividido pelos faciais: 0,01 (28 selos - não catalogado) 0,02 (44 selos) 0,05 (3 
selos - não catalogado) 0,10 (13 selos) 0,22 (10 selos) 0,82 (6 selos - não catalogado) e 1,00 (5 selos) Todos os selos não catalogados foram calculados com 90UF 
que é o preço + barato dos catalogados. Total 9.810UF = Cerca de R$ 50.000 !! Aqui pedimos apenas 5% deste valor..............................................................2.500
0425  */**/◉ VARIEDADES - Conjunto montado em folha, com protetores, separado pelos faciais (não pelos diversos tipos existentes) e contendo 23 VARIEDADES
parte em múltiplos, todas descritas e entre: Deslocamentos diversos de picote (maioria) Deslocamentos de cores, falta parcial de cor e falhas de impressão. São pelo 
menos 10 diferentes farciais. Parte sobre fragmentos (usados) Aqui pedimos pouco + de R$ 8 por variedade..............................................................................................200

DEMAIS EMISSÕES (RHM # 804 em diante)
0426  ◉  807FP - 0,40 Flauta - FALSO POSTAL - 3 exemplares, sendo 2 sobre fragmento com carimbo dos anos 2002 e 2003 e 1 isolado, sem data visível mas segura-
mente da mesma época. Todos de S.Paulo (Capital)................................................................................................................................................................................................120
0427  **  849 - 1º Porte - Malote - Bloco com 20 selos (4x5) com falta do corte de destaque do selo. Só tem a imagem dele, como se a batida fosse cega......................600
0428  **  853 - 1º Porte - Malote - Folha completa com 30 selos, TOTALMENTE ALBINA, ou seja, sem a impressão da imagem. Sabemos que se trata do selo, pelo 
código de barra que o identi� ca.................................................................................................................................................................................................................................500
0429  **  861 - Comunicação Postal - Marketing - Folha completa com 30 selos e grande deslocamento vertical da imagem para cima.................................................350

REGULARES - ACUMULAÇÕES em GERAL
0430  ◉  BISNETA À INSTRUMENTOS MUSICAIS - Caixa com 7,300 Kg de peso bruto, contendo dezenas de milhares de selos, basicamente todos separados já 
pelos tipos. Engloba a maioria das emissões entre Bisneta (bem poucos) e Instumentos Musicais (quase todos sobre papel) ......................................................................50
0431  ◉  QUADRAS COM CARIMBO COMEMORATIVO - Caixa contendo 1.500 QUADRAS com carimbo comemorativo e só englobando basicamente 2 períodos: 
Década de 50 (grande maioria) e � nal da década de 70/começo de 80. Não temos como precisar quanto tipos diferentes temos, pois estão dentro de uma caixa e só 
nos preocupamos em conta-los. Aplicados sobre os faciais 0,02 e 0,05 da última série Netinha + 0,05 Bisneta e 0,10 Tipos/Pro� ssões......................................................100
0432  ◉  MÚLTIPLOS - Cerca de 1.900 selos entre emissões Netinha (padrão CR$) e Pássaros (Real)todos em múltiplos maiores ou até em folhas completas (algumas 
provavelmente para pagar alguma taxa etc) Parte com carimbo comemorativo, mas a grande maioria com carimbo postal ou de circulação mesmo. São cerca de uns 
15 tipos diferentes.........................................................................................................................................................................................................................................................100
0433  ◉  2 Caixas do tamanho de 2 de Sapato, contendo diversos milhares de selos, com e sem carimbo. Basicamente pós emissão Netinha até o adesivos, relativamente 
modernos. Incluso múltiplos, muitos sobre papel (adesivos) soltos, classi� cados por séries (corretos ?) em saquinhos etc........................................................................150
0434  */**  SÓ SEM CARIMBO - Classi� cador contendo coleção entre nº 520 e nº 861, faltando apenas 9 selos tipo para estar completa. Diversas repetições não 
contadas. Todos identi� cados. Incluso 543g. Alto valor de catálogo.....................................................................................................................................................................250
0435  (*)/*/**  BISNETA à RECURSOS ECONÔMICOS - Coleção montada em folhas de album Ta� sa e à principio completa nos selos tipo + alguns extras (nuances 
de cores) Todos em protetores e em alguns as folhas foram adaptadas. Alto valor de catalogo, pois só os # 503 e 525 já marcam muito bem. Nada calculado............250
0436  (*)/*/**  SÓ SEM CARIMBO - 2 Classi� cadores, com bem + de 1.500 selos, entre emissões Vovó e Flora (antes do Real) englobando basicamente todas as séries 
destes períodos, em maior ou menor proporção. De uma certa forma ordenado pelo menos pela série. Vimos um ou outro selo usado pelo meio...............................250
0437  (*)/*/**  SÓ SEM CARIMBO - Classi� cador com bem + de 1.000 selos, entre emissões Vovó (um ou outro) e Flora (antes do Real) Grande maioria ordenados 
e alguns em quadras. No meio, 6 x # 525. .................................................................................................................................................................................................................280
0438  (*)/*/**  SÓ SEM CARIMBO - Pasta com seguramente bem + de 1.000 selos e de 16 seguimentos (séries) diferentes entre emissões Vovó e Frutas (já em Real) 
separados em envelopes de celofane e depois envelope com "salada" de várias emissões. Grande maioria gomados....................................................................................300
0439  ◉  Caixa pesando acima de 12Kg bruto, contendo seguramente bem + de 100.000 selos, visto que só os "tijolados" são cerca de 50.000 entre Vovó (poucos pro-
porcionalmente) Netinha (idem) Bisneta (maioria) e Gravura (anos 70) Depois temos dezenas de milhares soltos, em envelopes, já classi� cados etc. Começa na Vovó, 
mas a predominância é a partir da emissão Bisneta até Tipos e Pro� ssões. Incluso algo de Hansen, Depósitos, O� ciais etc.......................................................................350
0440  ◉/*/**/(*)  Caixa pesando acima de 13 Kg bruto, contendo diversos milhares de selos, distribuídos em 22 volumes (quase todos classi� cadores) com diversas 
capacidades. Entre emissões Vovó e Recursos Econômicos. Algo antes e depois destas emissões. Em algumas emissões prevalecem os sem carimbo, em outros os 
carimbados, mas numa olhada preliminar, teríamos basicamente meio a meio em termos de estado. Incluso 13 folhas completas (Bisneta) no mimino uns 1.000 selos 
sem carimbo entre Alegoria e Vovó, uns 500 da série Netinha sem carimbo e maioria ** (padrão CR$ sem traço) etc................................................................................400
0441  (*)/*/**  Lote com 473 selos, abrangendo as emissões entre "R" (Registro # 683) e Carta Social (# 856) englobando: Turismo no Brasil, Aviões, alguns CF, In-
strumentos Musicais. No meio 11x # 683 (mas descolados do papel e com pontos de ferrugem) 650UF = Cerca de R$ 3.300...................................................................400



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

52

447 - Coleção com 328 Quadras Diferentes

454 - Carta Social - 89 Envelopes

450 - Quase 2.600 selos de 3 Emissões

456 - Franquias Isoladas - 161 Peças

459 - 23 Envelopes com grandes franquias
460 - Franquias Isoladas - 114 Peças

455 - 7 Envelopes com remessa de valor

458 - Sem Facial Impresso - 268 Peças
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REGULARES - ACUMULAÇÕES em GERAL (Continuação)
0442  */** Antigo classi� cador com estoque composto de quase 2.200 selos, de 45 tipos diferentes, sendo 35 da Vovó e 10 da Netinha. Muito boa qualidade de um modo 
geral e basicamente em quadras. Mediante solicitação enviaremos o inventário dos selos. Certamente alto valor de catálogo......................................................................500
0443  ◉  VOVÓ/NETINHA/BISNETA - Caixa com 5,600 Kg liquido e na base de 160.000 selos (para chegarmos nesta conclusão, pesamos 1.000 selos que tem 35 
gramas) Vímos algo da emissão Próceres também pelo meio. Um ou outro separado pelos tipos. Certamente garimpo para defeitos de chapa.....................................500
0444  ◉/*/**  EM REAL - Acima de R$ 950 em selos sem carimbo. Os que não tem tarifa de� nida (comercial/Fisica) calculado como R$ 1,80 (Hoje a tarifa já é maior 
que isto)Incluso muitas quadras com carimbo comemorativo que foram calculadas também só com facial, bem como o selo do Frisco (calculado como 0,36 !!) e diver-
sas micro-serrilhas (frutas) também só com o facial. Incluso cadernetas. Embora algumas tenham pontos de ferrugem, todos ainda podem ser usados no envio. Aqui 
pedimos cerca de 30% abaixo do valor facial............................................................................................................................................................................................................680
0445  */**  Estocão dentro de pasta pesando quase 8 Kg, composto basicamente só de folhas completas e de 29 tipos diferentes, entre nº 538 (0,05 Cifra)  e nº 834 (0,01 
Instrumentos) Ao todo, a incrível soma de 86.211 !! selos com acima de R$ 100 mil reais pelo catalogo de 2013 !! Mediante solicitação informaremos a quantia e a 
numeração dos selos deste lote. Tudo sem carimbo e a maioria **. Aqui pedimos apenas 0,008 (menos de 1 centavo por selo) que é muito barato ou pelo valor de cat-
alogo, com menos de 0,008 % !!...................................................................................................................................................................................................................................750
0446  (*)/*/**  BISNETA à FRUTAS - Coleção montada em folhas de album Marek com protetores e englobando as emissões entre Bisneta e Frutas (anos 1954 a 1998) 
Selos # 489/765 faltando apenas alguns pouquissimos itens para estar completa: 675 (metade da etiqueta) 699, 717, 729/733 (tira + isolados) e 765 - 1.438UF = Cerca 
de R$ 7.200. Aqui pedimos apenas 12% do valor de catálogo................................................................................................................................................................................860
0447  ◉/*/**  QUADRAS COM CARIMBO DE 1º DIA/COMEMORATIVO - Classi� cador contendo 328 Quadras DIFERENTES, todas com carimbo de 1º Dia e/ou 
Comemorativo. No caso das de 1º Dia, temos algumas cidades diferentes. Todas identi� cadas e entre # 501 (ano 1959) e # 843 (ano 2006) encaixadas sequencialmente. 
Incluso várias séries completas, cadernetas, tiras etc. Nunca antes tivemos um conjunto assim para venda. Aqui saindo à apenas R$ 4 por quadra..........................1.300
0448  */**/◉  Estoque acondicionado em 3 classi� cadores com milhares de selos, entre emissões Próceres e Flora (antes do Real) Bem poucos selos carimbados/usados 
e também apenas um ou outro sem goma. Todos devidamente classi� cados e sem "grandes" valores, mas diversos valores medianos, como: 288A x 36, 366 x 4, 368A x 
3, 436A x 2, 451B x 2, 455, 473 x 15, 474 x 6, 475 x 3, 476, 481 x 8. Só estes poucos itens já somam 4.639 UF = Acima de 20.000 fora todo os outros milhares de selos. 
A parte da Vovó não está muito abastecida, mas a partir da Netinha, temos muito material. Aqui pedimos apenas 8% de catalogo, só nos baseando nos itens mencio-
nados acima, fora todo o resto..................................................................................................................................................................................................................................1.600
0449  **/*/(*)  Estoque em classi� cador, com milhares de selos, entre as emissões Vultos Célebres e Carta Social (ano 2011) só com selos sem carimbo e logica-
mente nesta quantia parte tem pontos de ferrugem. Ex estoque de comerciante e classi� cados e numerados. Parte isolados, parte em quadras e com algumas 
variações de cores e papéis. Pagina por pagina somados e com um total de R$ 55.000 pelo catalogo de 2013. Aqui pedimos menos 4 % !! de catalogo, que dá 
enorme vantagem para o revendedor que pode fazer composições por série, períodos etc..........................................................................................................2.000
0450  */**  3 EMISSÕES - Pacote contendo cerca de 2.585 selos, todos SEM CARIMBO e alguns poucos estão sem goma. Assim distribuídos pelas 3 emissões: 
Mulheres Famosas (1.230 selos) Vultos Celebres (1.050 selos, incluso 39x # 524 x 75UF cada = 2.925UF e 59x # 525 x 150UF cada = 8.850 UF e onde só estes 2 ti-
pos somam cerca de R$ 60.000 !! e Antigos Presidentes (305 selos, incluso 5x # 534 x 30UF cada = 180UF e 30x # 535 x 45UF cada = 1.350 UF e onde eles também 
cotam cerca de R$ 8.000 de catálogo. Só nos itens calculados acima, temos cerca de R$ 68.000 !! de catálogo. Aqui pedimos apenas 4% deste valor..............2.000
0451  **/*  FOLHAS COMPLETAS - Pesada pasta em formato grande, contendo 193 selos diferentes, todos em FOLHAS COM-
PLETAS e entre nº 138 (Vovó) e 851 (Profissões) Incluso diversos itens melhores, como # 401 x 50 (R$ 6.000) 511 x 110 (R$ 
5.500) 570 x 110 (R$ 2.640) 614 x 110 (R$ 2.640) No total temos R$ 74.375 pelo catalogo de 2013 ! Segue inventário anexo ao 
lote. Aqui pedimos cerca de 4% !! de catalogo, que é enormemente vantajoso numa possível revenda. Só do facial do 1º Porte Na-
cional, calculado à R$ 1,85 nós temos R$ 770 ............................................................................................................................3.000
0452  **/*  7 EMISSÕES - Pacote contendo cerca de 31.000 selos, separados pelas emissões e assim distribuído: Símbolo ECT 
1972 (100 selos) Tipo Gravura (312 selos) Cifra década de 80 (1.270 selos) Recursos Economicos (5.400 selos, com todos os 
faciais representados e dos melhores valores, como: Soja, Café, Uva, Tomate etc) Patrimonio Histórico (13.500 selos, com todos 
os selos representados em maior ou menor quantidade, destacando-se: 105x # 663 - 945UF + 90x # 656/659 - 1.980 UF ! + 90 x 
660/663 - 2.970 UF, fora dezenas de selos com a falta da vírgula no facial de 5,00 - Só nestes itens temos cerca de R$ 30.000 !! de 
catalogo) Pássaros (1.250 selos em CR$ e algo em Real) e Flora (9.176 selos nas 2 moedas) Temos desde selos isolados até Folhas 
completas. Aqui pedimos apenas 0,10 centavos !! por selo, lembrando que só no caso do Patrimonio temos R$ 30.000 de cata-
logo, fora todo os outros dezenas de mil selos. Certamente se calculado um a um temos bem + de R$ 100.000 de catálogo. Ideal 
para o revendedor........................................................................................................................................................................3.000

REGULARES - HISTÓRIA POSTAL em GERAL
0453    Anos 1988 a 1989 - 15 numeros do jornal "A Imprensa" todos circulados de Palestina (SP) para Cruzeiro (SP) e com selos das emissões Recursos Economi-
cos, Patrimonio e Cifra. Lotes 2185, 2186, 2187 e 2188 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 290 e que agora estamos agrupando em 1 lote só 
com preço reduzido, onde cada jornal sai por pouco + de R$ 13...........................................................................................................................................................................200
0454    CARTA SOCIAL - Lote com 89 envelopes circulados, com tarifas de 0,02 e 0,01. Entre anos 1996 até o último emitido (2011)...........................................120
0455    REMESSA DE VALOR - Conjunto com 7 envelopes "adaptados", sendo 6 para São Paulo e todos com indicação de valor. Anos 1927 a 1947. Normal con-
servação para peças do genero...................................................................................................................................................................................................................................130
0456    FRANQUIAS  ISOLADAS - Pacote com 161 peças diferentes, todas circuladas e desde anos 20 (Alegoria) e anos 2000. Só portei isolados. Logicamente 
na parte da Vovó/Netinha, só separados pela "face"..............................................................................................................................................................................................300
0457    Volumosa caixa com acima de 2.400 envelopes circulados, basicamente começando no CF azul e vindo até o meio dos anos 2000. Muitos circulados dentro 
do estado do Ceará (registrados) mas parte com o selo de registro, caído ou descolado. Certamente garimpo para carimbos, franquias, portes etc. Proporcionalmente 
poucos são de formato grande. Aqui pedimos apenas 0,10 !! centavos cada......................................................................................................................................................240
0458    SEM FACIAL IMPRESSO - Caixa com 268 peças circuladas, maioria 1º Porte Nacional, dos diversos tipos, começando no 1º deles......................................130
0459    ALTAS FRANQUIAS - Pasta com 23 envelopes, todos em formato maior, enviados para a mesma empresa em São Paulo, oriundos do interior do estado e 
com grandes franquias (em termos de quantidade de selos) Todos mistos com outros selos da mesma emissão e/ou comemorativos. Engloba as emissões: Flores, Pat-
rimonio Histórico, Cifra (anos 80) CF, Recursos. Alguns inclusive porteados na parte traseira, tamanha a quantidade de selos. Alguns itens bem chamativos..........200
0460    SÓ FRANQUIAS ISOLADAS - 114 peças diferentes, todas circuladas e entre emissões Vovó (logicamente não classi� cados) e 863 (Jovem Aprendiz) Engloba 
quase que todas as emissões. Todos identi� cados pelo nº do selo..........................................................................................................................................................................420
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461- Só Franquias Isoladas - 103 Peças 464 - Lote com 20 Blocos

465  - Lote com 13 Blocos

468  - Lote com 9 Blocos

472  - Lote com 18 Blocos

467 - 4 Posições de Filigrana

466  - Lote com 13 Blocos

473  - Lote com 8 Blocos
475  - Lote com 73 !! Blocos

477 - 5 Jogos completos

492 - Lote com 19 Envelopes circulados486 - 33 Carimbos Comuns

478



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

55

REGULARES - HISTÓRIA POSTAL em GERAL (Continuação)
0461    SÓ FRANQUIAS ISOLADAS - 103 peças, todas circuladas e entre anos 20 (emissão Alegoria) e ano 2015.................................................................................350
0462    Caixa com 480 peças circuladas entre emissões Antigos Presidentes e ano 2015. Muitos registrados, mas todos da parte moderna. Vários envelopes em 
formato maior...............................................................................................................................................................................................................................................................180

BLOCOS (Incluso tipos, variedades catalogadas e não)
0463  *  1 - Brapex - Lote com 15 Blocos: 11 sem carimbo e gomados, 2 sem carimbo e sem goma, 1 x # 1A (risco no rosto) e 1 com carimbo comemorativo. Temos 
pelo menos 1 jogo completo com as 4 diferentes posições de � ligrana - 690 UF (Cerca de R$ 3.500).............................................................................................................400
0464  (*)/* 1 - Brapex - Cartela com 20 Blocos, sendo 18 gomados e 2 sem goma - 900 UF (Cerca de R$ 4.500)..........................................................................................600
0465  ◉  1 - Brapex - 13 Blocos, todos com  carimbo comemorativo. Um ou outro com carimbo da Brapex posterior (1943) 540 UF ? = Cerca de R$ 2.700................380
0466  ◉  2/3 - Estado Novo - Lote com 13 Blocos carimbados: Comum, não alusivo, Comemorativo etc. Não classi� cado pelos diversos tipos existentes. Parte com 
ferrugem ou pontos dela..............................................................................................................................................................................................................................................350
0467  (*)  5 - 5$000 Feira de Nova York - 4 Blocos em diferentes posições de � ligrana - 1.560 UF + = R$ 7.800 +.....................................................................................1.400
0468  ◉  7 - Centenário do Selo - Lote com 9 Blocos, todos com carimbo alusivo. 6 na � ligrana vertical e 3 na horizontal - 990 UF = Cerca de R$ 4.900.....................750
0469  (*)  8 - Centenário do Selo - Lote com 10 Blocos, sendo 3 na � ligrana vertical e 7 na horizontal. Emitido sem goma - 500 UF = Cerca de R$ 2.500...................400
0470  ◉  8 - Centenário do Selo - Lote com 9 Blocos, todos com carimbo alusivo. 3 na � ligrana vertical e 6 na horizontal - 450 UF = Cerca de R$ 2.200.....................360
0471  ◉  9 - Brapex II - Lote com 5 Blocos, todos com carimbo comemorativo. Incluso 1 com variedade "Çorreio" 1 com vinco central e pontos de ferrugem + acentua-
dos - 810 UF = Cerca de R$ 4.000..............................................................................................................................................................................................................................500
0472  (*)  9 - Brapex II - 18 Blocos sem carimbo e sem goma (como emitidos) Parte com pontos de ferrugem - 2.340 UF (Cerca de R$ 11.000)................................1.400
0473  (*) 12 - Roosevelt - Lote com 8 Blocos: 5 sem � ligrana, 1 com � ligrana na margem e 2 com a � ligrana Castor 100% - 1.300 UF (Cerca de R$ 6.500)................550
0474  (*)  12 - Roosevelt - Lote com 10 Blocos. Emitido sem goma - 1.100 UF (Cerca de R$ 5.500)...............................................................................................................800
0475  **  27 - Natal 1969 - Estoque com 73 !! Blocos. Um ou outro com minimo amarelamento na lateral - 4.380 UF = Cerca de R$ 22.000. Aqui pedimos - de 
10% de catálogo ou cada bloco saindo à pouco + de R$ 27 !!.........................................................................................................................................................2.000
0477  ◉  58/62 - Brasiliana 1983 - 5 jogos completos com carimbo comemorativo - 1.750 UF. (Cerca de R$ 9.000)................................................................................1.250
0478  **/*  58/62 - Brasiliana 1983 - 6 Jogos completos. Dos 30 blocos no total, 8 tem pontos de ferrugem só em uma margem. Os selos estão **.Aqui saindo 
cada jogo à R$ 200..................................................................................................................................................................................................................................................1.200
0479  **  79 - Ayrton Senna - 20 Blocos - 440 UF (Cerca de R$ 2.200)...........................................................................................................................................................120

BLOCOS - ACUMULAÇÕES
0480  */**/◉  Grandioso estoque dentro de pesada caixa contendo 8.000 !! Blocos, sendo 7.790 sem carimbo, maioria ** e 210 
carimbados/usados. Começa no # 13 e vai até antes do Real. Muitos blocos bons no meio, como: Natal de 69, Natal de 70, Arte 
Moderna etc. Temos a incrível soma de 46.192 UF !!(cerca de R$ 230.000 !!) pelo catálogo de 2016. Mediante solicitação envi-
aremos a relação dos blocos constantes neste lote. Aqui pedimos menos de 3,5% de catálogo, que dá menos de R$ 1 !! por bloco, 
que dá gigantesca margem na revenda......................................................................................................................................7.000
0481  ◉  Caixa de charuto contendo 282 Blocos usados (realmente circulados) e assim dividido por 3 tipos: # 13 (Santos Dumont - 123 Blocos) # 14 (Brasilia - 116 
Blocos) e # 15 (Correios - 43 Blocos) Total 2.056 UF (Cerca de R$ 10.300) Aqui pedimos apenas 3 % !! deste valor ou pouco mais de R$ 1 por Bloco..........................300
0482  ** Caixa contendo 890 Blocos, de 4 diferentes tipos: Banco do Brasil (100) Hidrogra� a (90) Cego 1979 (400) e Brapex III (300 Blocos) Aqui pedimos menos de 
0,40 centavos !! por item..............................................................................................................................................................................................................................................300
0483  (*)  SÓ EMITIDOS EM PANÔS COM 4 BLOCOS - Lote com 3 tipos diferentes: # 18 - 31 Panôs = 124 Blocos x 8UF = 992 UF + # 19 - 7 Panôs = 28 Blocos x 
20UF = 560 UF e # 20 - 6 Panôs sem carimbo e 1 com carimbo comemorativo = 28 Blocos x 10UF = 280 UF. Total 45 Panôs com 180 Blocos e 1.832UF = Cerca de 
R$ 9.200. Todos emitidos sem goma. Aqui pedimos apenas 4% de catálogo.......................................................................................................................................................360
0484  ◉  CARIMBO DE 1º DIA - Lote com 38 diferentes, entre B14 (no 1960) e B55 (ano 1982) Todos com o carimbo de 1º dia. Apenas 2 deles com o carimbo comem-
orativo junto. Mediante solicitação enviaremos a relação dos Blocos - 568 UF (Cerca de R$ 2.600)...............................................................................................................400
0485  ◉  CARIMBO COMEMORATIVO - Estoque com 144 Blocos, de 36 tipos diferentes, todos com carimbo comemorativo. Apenas 4 não são da época do Real. 
Começa no B93 e vai até o B144. Mediante solicitação, enviaremos o inventário - 1.009UF (Cerca de R$ 5.000).........................................................................................550
0486  ◉  CARIMBO COMUM - Lote com 33 diferentes, entre B1 (no 1938) e B118 (ano 2001) Todos com o carimbo comum, de circulação. Todos calculados pela 2ª 
coluna, mas no nosso entender eles tem que valer + do que os blocos com carimbo de 1º dia ou comemorativo, pois são bem + escassos realmente circulados. Alguns 
com pontos de ferrugem e outros com vinco, o que comprova sua utilização. Incluso  3IX e 5 (Feira de Nova York 5$000 com carimbo de época, mas com a data não 
legível. Mediante solicitação enviaremos a relação dos Blocos - 2.427 UF (Acima de R$ 12.000)..................................................................................................................1.500
0487  ◉  CARIMBO COMEMORATIVO - Coleção com 109 diferentes, entre B1 (no 1938) e B122 (ano 2001) Todos com o carimbo comemorativo. Apenas 7 deles 
com o carimbo de 1º dia junto. Incluso # 9A e Brasiliana - Mediante solicitação enviaremos a relação dos Blocos - 2.343 UF (Cerca de R$ 11.000)..........................1.500
0489  ** Limpa coleção montada em folhas quadriculadas e completa (sem Feira de N. York) nos blocos tipo entre nº 1 e nº 114. No começo, temos os emitidos 
sem goma e depois todos estão **. Um ou outro também carimbado no meio, mas só nos + antigos. Alguns "especiais" como: 6A (assinatura a direita) Roosevelt 
com � ligrana na margem. No total temos 4.400 UF (cerca de R$ 22.000) de catalogo. Aqui pedimos apenas 10 % !! deste valor...........................................2.200
0490  */**  Caixa com volumoso conjunto, contendo 5.295 Blocos !! (isto mesmo, acima de 5.000 !! Blocos) todos sem carimbo e basicamente todos ** e distribuidos 
em 27 tipos diferentes, conforme segue : nº 39 (350 Blocos) 42 (360) 44 (250) 45 (260) 47 (300) 48 (750) 49 (365) 51 (100) 53 (100) 54 (150) 55 (200) 57 (80) 64 (70) 
68 (40) 72 (330) 73 (500) 76 (50) 77 (90) 80(100) 83 (150) 84 (200) 85 (100) 86 (175) 87 (110) 88 (235) 91 (80) 94 (50 Blocos) Total pelo catálogo de 2013 : R$ 71.410. 
Aqui pedimos menos de 2% !! de catálogo, que além de ter enorme vantagem para revenda, faz com que cada bloco saia por menos de 0,30 centavos.........1.400
0491  **/*/(*) Coleção faltando apenas a Feira de Nova York (facial 10$000)para estar completa entre # 1 (ano 1938) e # 123 (ano 
2001) absolutamente completa nos blocos tipo + diversas variantes, como: 1A (Risco na testa) 7v e 7h (� ligrana vertical e horizontal) 
9A (Çorreio) 12A, 12B e 12Bc (posições de � ligrana) No total temos 127 Blocos diferentes, todos em protetores - 6.800 UF (cerca 
de R$ 34.000) Aqui pedimos apenas 10% !! de catálogo.............................................................................................................3.400

BLOCOS - HISTÓRIA POSTAL
0492    19 diferentes envelopes circulados, com os selos dos blocos, misto com outros selos: 35, 39 (isolado) 43, 52, 57, 65, 74, 86, 93, 99, 115 + 133, 120, 126, 133, 
141, 145, 163, 166 e 173................................................................................................................................................................................................................................................190



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

56

493 - Lote com 50 itens

499 - Coleção completa

500 - Coleção com variantes

506

508 - Specimen - 9 Selos

505

507

514 - Lote com 2 Séries Completas

518

494 - Lote com 18 Folhinhas

497

496 - Variedades

513 - 10 Diferentes Variedades
516  - Lote com 10 Séries Completas

521  - Lote com 8 Séries Completas
515  - Lote com 9 Séries Completas

522 - Lote com 34 selos **
520  - Lote com 2 Séries Completas



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

57

FOLHINHAS OFICIAIS (Incluso tipo, variedades catalogadas e não)
0493  FO 1 - Barão do Rio Branco - 50 folhinhas seladas só com selo C197. Normal conservação para esta quantia - R$ 3.000 (cotação 2013) Aqui pedimos apenas 
5% de catalogo, que dá grande margem para revenda.............................................................................................................................................................................................150
0494  FO 2/9 - VITÓRIA - Lote com 18 folhinhas, todas com os selos e assim dividido : # 2 x 3, # 3 x 3, # 4 x 2, # 5 x 2, # 6 x 1, # 7 x 2, # 8 x 1, # 9 x 4 - 7 delas com furinho 
de inseto na parte inferior - 886 UF = Cerca de R$ 3.900.......................................................................................................................................................................................500
0495  FO15B - Rio de Janeiro - Sem impressão no Verso - Lote  com 16 exemplares ! - 1.920 UF (Cerca de R$ 9.600) Parte com pontos de ferrugem.......................100
0496 - OFICIAIS - VARIEDADES - Lote com 10 "anomalias" : FO16 (transparência no nº no verso - selada) 2 x FO22 (Corte horizontal deslocado+ cor bem esmaeci-
da)FO25 (Tete Beche !! vertical, só impresso a parte da frente - ambos com algums ferrugem e pequenas manchas de tinta - Refugo ?) 2 x FO28 (Par horizontal + isola-
do - ambos sem a inscrição traseira) e 2 x FO29 (deslocamento do corte horizontal + folha onde caberiam 4 folhinhas e só impresso a cor amarela em 2 delas - parte 
superior - possível prova de ajuste de máquina ou refugo) Interessante conjunto para o colecionador especializado no setor...................................................................300
0497  FO 17 - Revolução de 1964 - Variedade não catalogada: Dupla impressão das legendas........................................................................................................................100
0498   OFICIAIS - Conjunto completo, quase todas sem carimbo e sem selo (quando isto é possível) Diversas em qualidade acima da média. Incluso algumas variantes, 
como # 15 com selo # 522, # 15A, # 15C - 982 UF (cerca de R$ 4.900).................................................................................................................................................................550

FOLHINHAS AUTORIZADAS (Incluso tipo, variedades catalogadas e não)
0499 - 1/13 - Conjunto completo na normal qualidade encontrada no mercado para este tipo de material - 1.214UF (Acima de R$ 6.000)........................................650
0500 - Conjunto completo, sem a FA2, mas com a FA4A (nº no verso invertido e também a normal) e a FA12A (Filigrana letra cursiva) Normal qualidade encontra-
da no mercado - 1.004 UF = Cerca de R$ 5.000.......................................................................................................................................................................................................650
0501  Pacote com ao todo 183 folhinhas, sendo 161 O� ciais e 22 Autorizadas. Novos e/ou carimbados. Temos 2.695 UF nas O� ciais e 1.022 UF nas Autorizadas = 
3.717 UF = cerca de R$ 19.000. Aqui pedimos apenas 6,2% do valor de catalogo. A qualidade é a normal encontrada em lotes deste tipo de material, que em função 
do seu tamanho, via de regra tem pontos de ferrugem.Mediante solicitação, enviaremos a relação das folhinhas constantes neste lote...............................................1.200

FOLHINHAS - ACUMULAÇÕES
0502   OFICIAIS + AUTORIZADAS - 3 Classi� cadores contendo conjunto com 55 itens, sendo 45 das O� ciais e 10 das Autorizadas. Raras repetições, salvo algumas 
que temos com e sem carimbo - 913 UF nas O� ciais e 1.110 UF nas Autorizadas - Total 2.023 UF = Cerca de R$ 10.000. Normal qualidade para este tipo de material 
e encontrado em lotes. Aqui pedimos abaixo de 8 % !! de catálogo........................................................................................................................................................................800
0503   Grandioso conjunto dentro de caixa plástica, contendo 1.285 !! folhinhas, sendo 1.121 das O� ciais e 164 das Autorizadas. Tanto com, como sem carimbo. 
Quase todos os itens representados, em maior ou menor quantidade. Segue inventário. No total 24.615 UF !! de catálogo(acima de R$ 124.000 !!) sendo 16.203 
UF das o� ciais e 8.412 UF das autorizadas. Material na qualidade habitualmente encontrada no mercado. Aqui pedimos menos de 2,5 % !! de catalogo, que dá 
enorme vantagem no caso de uma revenda...................................................................................................................................................................................2.700

COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, � ecimen, sem picote, variedades catalogadas e não)
0504  ◉/*/(*)  1/4 - Descobrimento - Cartela com 29 selos, assim distribuído pelos faciais: 100Rs (quadra nova, 2 novos e 1 ◉) 200Rs (quadra nova, 3 selos novos e 1 
◉) 500Rs (quadra nova, 2 selos novos e 1 ◉) 700Rs (quadra nova, 2 selos novos e 1 ◉) 530 UF (Cerca de R$ 2.700)......................................................................................220
0505  */(*)  5/6 - Panamericano - Facial de 100Rs x 6 e 200Rs x 5. Parte amarelados e/ou com picotagem irregular. Acompanham 2 séries completas ◉ e não computa-
das. Pede-se verificar quanto à qualidade - 1.070 UF (Cerca de R$ 5.400) para perfeitos..................................................................................................................................250
0506  ◉/*/(*)  7 - Exposição Nacional - 9 selos sem carimbo (quadra + 5 isolados) e 1 quadra usada (não cotada) 1.350 UF(Cerca de R$ 6.800)...................................540
0507  (*) 8 - Abertura dos Portos - 2 Quadras - 320 UF(Cerca de R$ 1.600).................................................................................................................................................180
0508  **  8SPM - Abertura dos Portos - 9 exemplares (2 quadras e 1 isolado) SPECIMEN - 270 UF = Acima de R$ 1.400 (ano 1995).....................................................170
0509  **  9SPM - Próceres Panamericanos - Quadra + selo isolado SPECIMEN - 150 UF = Acima de R$ 750(ano 1995)...........................................................................100
0510  */(*)  9 - Próceres Panamericanos - Lote com 68 selos, sendo 2 blocos de 25 selos + 18 selos entre quadras e isolados - 1.700 UF (Acima de R$ 8.500)............580
0511 *  9 - Próceres Panamericanos - Bloco de 16 (4x4) canto inferior direito de folha - 400 UF + (Acima de R$ 2.000)...............................................................................200
0512  ◉/*  10 - Cabo Frio - Lote com 10 selos sem carimbo (2 quadras e 2 isolados) + quadra usada - 210 UF (Acima de R$ 1.000)........................................................125
0513  */(*)/ ◉  18 - Conferência do Ecuador - Lote com 10 diferentes variedades. Todas assinaladas. Vide imagem na web.......................................................................100
0514  ◉/(*)  27/40 - Revolução de 30 - Lote com 2 séries completas, grande maioria ◉. Os 2 últimos valores + 3 de cada e também ◉ - 500 UF (Cerca de R$ 2.500).....220
0515  */(*)  27/40 - Revolução de 30 - Lote com 9 séries completas sem carimbo - 2.475UF (Cerca de R$ 12.500)....................................................................................1.500
0516  ◉  27/40 - Revolução de 30 - Lote com 10 séries completas com carimbo. Parte com pontos de ferrugem - 2.700UF (Cerca de R$ 13.500)................................1.300
0517  **/*  29 - 50Rs Revolução de 30 - Folha completa com 100 selos, dividido em 2 partes de 50 selos e 4 selos no total com a falta da cor Vermelha (# 29A) Apenas 
um ou outro com mínimos pontos de ferrugem em alguns picotes........................................................................................................................................................................50
0518  ◉  40 - 10$000 Revolução de 30 - Lote com 10 selos com carimbo (fecho da série) - 700 UF = Cerca de R$ 3.500..................................................................................400
0519  */** 46 e 47 - 100 e 200Rs Revolução de 32 em blocos de 56 e 40 respectivamente - 144 UF (Acima de R$ 700).....................................................................................100
0520  */(*) 46/56 - Revolução de 32 - Duas séries completas - 528 UF (Acima de R$ 2.600)............................................................................................................................300
0521  */(*)  46/56 - Revolução de 32 - Lote com 8 séries completas sem carimbo - 2.112 UF = Acima de R$ 10.500..................................................................................1.100
0522  **  49 - 400Rs Revolução de 32 - Lote com 34 selos, em blocos maiores e todos absolutamente ** - 1.190 UF = Cerca de R$ 6.000................................................700

Temos diversos acessórios para venda imediata:
Protetores marca Hawid (Alemão) entre medidas de 21mm até 35mm

no fundo preto e entre medidas de 29mm e 55 mm no fundo cristal.
Além disto dispomos de charneiras em pacotes com 1.000 unidades
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523 - Lote com 21 selos, todos ** 524 - Lote com 25 Séries Completas

525 - Todos 1ª Tiragem

532 - 14 Diferentes variedades de chapa

539 - Só Variedades Pró Juventude

534 - Lote com 15 Séries Completas

533 - Lote com 6 Séries completas

537 -- Todos Specimen

526 - Todos 2ª Tiragem

529 - 16 Tete Beches

535 - Lote com 7 Séries  Completas

527 - 15 Séries completa da 3ª Tiragem

530 - Lote com 9 Séries completas **
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, � ecimen, sem picote, variedades catalogadas e não)

0523  **  52 - 700Rs Revolução de 32 - Lote com 21 selos, em 3 blocos maiores, sendo 19 deles absolutamente ** e 2 selos com apenas um ponto de ferrugem - 629 
UF = Cerca de R$ 3.200...............................................................................................................................................................................................................................................360
0524  **/*  70/73 - Exposição Filatélica Nacional - Lote com 25 Séries completas - 600 UF = R$ 3.000 pelo tipo + barato e pela 2ª coluna.............................................380
0525  ◉/*/(*)  78 - 300Rs Pacelli 1ª Tiragem - Lote com 8 selos: 5 sem carimbo, com e sem goma e 3 ◉ - 1.760 UF(Cerca de R$ 8.800)...................................................650
0526  (*)/*  79A - 700Rs Pacelli 2ª Tiragem - Lote com 8 exemplares - 1.760 UF (Cerca de R$ 8.800)............................................................................................................680
0527  *  80/81 - Pacelli 3ª Tiragem - Lote com 15 Séries completas - 645 UF (Cerca de R$ 3.200)...................................................................................................................380
0528  ◉  80/81 - Pacelli 3ª Tiragem - Lote com 15 Séries completas usadas - 645 UF (Cerca de R$ 3.200)......................................................................................................330
0529  *  80Tb - Pacelli 300Rs 3ª Tiragem - Lote com 16 Tete Beches - 560 UF (Cerca de R$ 2.800)................................................................................................................330
0530  **  88/90 - Cruz Vermelha - Lote com 9 Séries completas, todas absolutamente ** - 1.620 UF = Cerca de R$ 8.100..........................................................................900
0531  **/*  106/109 Carlos Gomes - Série completa em folhas completas com 50 selos e 40 selos. Com e sem � ligrana.  Boa parte **. Aqui � zemos uma média entre as 
2 colunas e calculamos pelo + barato (� ligranado) 2.000UF = Cerca de R$ 10.000.........................................................................................................................................1.000
0532  */(*)  110 - Direito Judiciário - Conjunto com 14 diferentes variedades de chapa. Parte em múltiplos. Todos assinalados. Vide imagem na web........................140
0533  */(*)  119/124 - Turismo - Lote com 6 series completas - 1.614 UF = Acima de R$ 8.000.......................................................................................................................950
0534  ◉  119/124 - Turismo - Lote com 15 series completas usadas. Alguns com pontos de ferrugem - 3.660 UF = Acima de R$ 18.000...............................................1.800
0535  ◉/(*)/*  119/124 - Turismo - Lote com 7 séries completas: 3 sem carimbo, com e sem goma e 4 usadas - 1.783 UF (Acima de R$ 8.900)......................................650
0536  **  124 - 10$000 Turismo - Bloco de 10 horizontal, margem de folha e todos  ** - 4.250 UF (cerca de R$ 16.000)............................................................................1.450
0537  */**  139/142SPM - Feira de Nova York - 14 selos SPECIMEN, assim dividido pelos faciais: 400Rs (1) 800Rs (5) 1.200Rs (4) e 1.600Rs (5) A média de cada selo 
é 18UF (ano 1995) x 14 = 252 UF(Cerca de R$ 1.300).............................................................................................................................................................................................160
0538  */**/(*) 146 - 100Rs Pró Juventude - SÓ VARIEDADES - Lote com 21, estando parte em mútiplos. Todos identi� cados e alguns bem marcantes. 3 Ensaios no 
meio. 3 selos usados no lote. Vide imagem completa na web. Temática Natal (Reis Magos) Aqui pedimos apenas R$ 10 por variedade..................................................200
0539  */**/(*) 148 - 400Rs Pró Juventude - SÓ VARIEDADES - Lote com 21, estando parte em mútiplos. Todos identi� cados e alguns bem marcantes. 4 selos usados 
no meio. Vide imagem completa na web. Aqui pedimos apenas R$ 10 por variedade.......................................................................................................................................200
0540  */**/(*) Ex 146/149 - Série Pró Juventude - VARIEDADES - 14 diferentes dos faciais 100Rs, 400Rs e 1.200Rs - Só 5 isoladas, o restante em múltiplos. 1 par usado 
no meio do conjunto.....................................................................................................................................................................................................................................................400
0541  (*)/*/   150 - União Panamericana - Começo de coleção montado em folhas quadriculadas e com texto em inglês, composto de 11 itens, entre História Postal, 
selos e 1 ENSAIO. Vide imagem completa do lote na web. Material oriundo do exterior..................................................................................................................................200

536 - Todos **
541 - União Panamericana - Começo de Coleção

540 - 14 Variedades

538 - Só Variedades Pró Juventude

531- Série Completa em Folhas
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ATENÇÃO : 
Em função da Covid, e� a venda sob ofertas é exclusivamente por escrito. 

Aceitaremos lances por telefone, e-mail e wathsap.
Para veri� cação pessoalmente dos lotes  é preciso agendar dia e hora.

553 - 14 Folhas completas Marmorizadas !!542 - Lote com 15 Séries Completas

543 - Série completa em folhas

561 - Lote com 12 Variedades

551 - Todos Marmorizados

569 - 4 Série em Quadras CBC

571- Deslocamento gradual das cores 567 - Ligeiro deslocamento das cores

568 - 6 selos com Variedades562 - Lote com 7 Variedades

544 - 4 Provas

554 - Transparência
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, � ecimen, sem picote, variedades catalogadas e não)
(Continuação)

0542  (*) 153/155 - Feira de Nova York - Lote com 15 séries completas sem carimbo e sem goma (como emitidos) Parte com pontos de ferrugem - 2.040 UF (Cerca 
de R$ 10.000).................................................................................................................................................................................................................................................................800
0543  **/*  206/210 - FEB - Série completa em folhas completas. Pelo menos a 1/2 dos selos está ** - 2.270 UF (Acima de R$ 11.000) pelo catálogo de 2016.............500
0544  (*) 212 - Saldanha da Gama - 4 diferentes PROVAS, sendo 1 em par (esta com dupla impressão) Total 5 itens. Vide imagem na Web.............................................135
0545  */**/(*) 217/221SPM - UPAE - 19 selos, todos com sobreestampa SPECIMEN e assim divididos pelos faciais: 1,30 (1) 1,70 (4) 2,00 (2) 2,20 (5) 5,00 (2) e 10,00 
(4) Aqui pedimos apenas R$ 10 cada.........................................................................................................................................................................................................................190
0546  (*)/* 244 - Ouro Fino - Conjunto com 6 variedades: Picote deslocado ( em quadra e isolado), picote direito duplo, picote esquerdo duplo, principio de decalque/
transparência e 2 diferentes nuances..........................................................................................................................................................................................................................100
0547  **/* 249/249a - Ruy Barbosa - 4 Folhas completas com 40 selos em cada e com diferentes numeros na lateral esquerda: de 1 a 4. Possivelmente diferentes tiragens/
chapas, visto que temos variações de cores. Quase todos os selos **........................................................................................................................................................................150
0548  ◉  278/280 - Telégrafo - 4 Séries em quadras com carimbo comemorativo e das seguintes localidades: DF, SP, RS e PA - 260 UF = Cerca de R$ 1.300 (Cotação 
pelo catálogo do ano 1995 !)........................................................................................................................................................................................................................................300
0549  ◉  376 - Jogos Infantis - Conjunto completo em quadras, com as 21 diferentes modalidades esportivas - 85 UF (Cerca de R$ 425)................................................100
0550  ◉  393Y/393AY - Basquete - Conjunto com 30 selos usados em papel marmorizado x 24 UF (+ barato) = 720 UF = Cerca de R$ 3.600........................................270
0551  ◉  393Y/393AY - Basquete - Conjunto com 19 Quadras com carimbo (6 com carimbo comemorativo + 6 com carimbo de 1ª Dia e 7 com carimbo da CBB) 76 
selos no total, todos em papel marmorizado !! Pela cor + barata cada selo usado é cotado em 24 UF x 76 = 1.824 UF = Cerca de R$ 9.200. Aqui pedimos menos de 
7% !! de catálogo, que dá grande margem na revenda...........................................................................................................................................................................................600
0552  *  426Y - Congresso de Municipios - Folha completa com 50 selos marmorizados - 35UF cada x 50 = 1.750UF = Cerca de R$ 8.800. Aqui pedimos menos de 6% 
de catálogo.....................................................................................................................................................................................................................................................................500
0553  **/*  472Y -Henrique Dias - Lote com 14 folhas completas, todas marmorizadas - 24UFx 350 selos = 8.400 UF (Cerca de R$ 42.000) Aqui pedimos apenas 1,3% 
!! do valor de catálogo. Grande maioria ** (goma plena)........................................................................................................................................................................................570
0554  */** 484 - Tricentenário dos Correios - Folha completa com 50 selos e princípio de transparência da cor vermelha. Apenas um ou outro selo com leves pontos 
de ferrugem. Bem como pontos nas margens da folha.......................................................................................................................................................................................100
0555  *  506 - Banco do Nordeste - Folha completa com 25 selos e visivel deslocamento do picote vertical...................................................................................................120
0556  **/*  517Y - IV Centenário do Rio de Janeiro - 2 folhas completas com 25 selos em cada e marmorizadas - 30UF x 50 = 1.500UF = Cerca de R$ 7.500. Aqui ped-
imos apenas 6% de catálogo........................................................................................................................................................................................................................................450
0557  **  520 - Aleijadinho - Folha completa com 25 selos e EMENDA DE BOBINA vertical atingindo as 5 tiras.......................................................................................100
0558  *  536Y - Leôncio Correa - Folha completa com 25 selos marmorizados - 130UF X 25 = 3.250 UF (Acima de R$ 16.000) Lote 2491 da nossa 65ª VSO de 12/
Maio/2018 com preço original de R$ 180 e agora com preço reduzido, que dá apenas 1 % !! do valor de catalogo........................................................................................160
0559  *  539 - Grãos Duques de Luxemburgo - Folha completa com 25 selos e EMENDA DE BOBINA horizontal atingindo as 5 tiras..................................................100
0560  *  554 - Ruben Dario - Folha completa com 25 selos e EMENDA DE BOBINA vertical atingindo as 5 tiras......................................................................................100
0561  */**/(*)  598 - Harpia - Lote com 12 variedades: Ave deslocada para baixo x 7 em vários, Ave deslocada para cima x 2 em estágios, Legenda empastada e risco 
vertical em azul x 2.......................................................................................................................................................................................................................................................180
0562  *  598 - Harpia - Lote com 7 variedades, sendo 3 deslocamentos do pássaro, 3 empastamentos da cor preta e 1 do azul. Vide imagem na web............................100
0563  **/*  612A - UNICEF - Impresso no lado fosco. Cartela com 20 selos – 2.800 UF ! (Cerca de R$ 14.000) Aqui pedimos 1,5 % !! de catálogo...........................180
0564  **/*  658 - Pelé - Lote com 13 folhas completas x 25 selos = 325 selos = 325UF = Cerca de R$ 1.600...................................................................................................200
0565  **/*  658 - Pelé - Folha completa com 25 selos e variedades: Transparência da cor marrom (visivel nos braços) começo de transparência do amarelo (camisa) e 
com a cor da camisa e da grama amareladas. Segue folha normal para comparativo............................................................................................................................................100
0566  **/*  699/700 - Tranzamazônica - Lote com 8 folhas completas + 25 tiras completas diversas. Total 71 tiras completas x 80 UF ? cada = Acima de 5.600 UF (Cerca 
de R$ 29.000)..............................................................................................................................................................................................................................................................1.000
0567  *  782 - Fauna/Flora - Folha completa com 55 selos e ligeiro, mas visível deslocamento horizontal das cores. Ferrugem acentuada...............................................200
0568  *  792 - Santos Dumont - 6 selos com variedades: faixa larga no lado direito x 4 e cor marrom deslocada para cima x 2..................................................................120
0569  ◉  811/16 - Arte Barroca - 4 Séries em quadras com carimbo comemorativo e das  localidades: SP, Jundiai, BH e Salvador - 488 UF = Cerca de R$ 2.400..........450
0570  ◉  825/828 - Fauna e Flora - 2 Séries em quadras com carimbo comemorativo e das  localidades: Belém e Gioiania - 190 UF = Cerca de R$ 950........................190
0571  **  834 - Ponte Rio Niterói - Folha completa com 55 selos e deslocamento gradual para cima das cores, � cando bem visível nas primeiras 5 � leiras.................200
0572  ◉  840/844 - Etnias - 2 Séries em quadras com carimbo comemorativo e das  localidades: S.Paulo e Recife - 186 UF = Cerca de R$ 930.......................................180
0573  ◉  864/866 - Animais Brasileiros  - 4 Séries em quadras com carimbo comemorativo e das  localidades: Campo Grande, Campos, Barretos e Santa Maria - 256 UF 
= Cerca de R$ 1.300......................................................................................................................................................................................................................................................250
0574  **  846 - Sete Cidades - Folha completa com 55 selos, transparência da cor marrom - 3 selos *. Aqui pedimos apenas R$ 3,50 por selo.........................................180
0575  ◉  873/75 - Recursos Econômicos - 4 Séries em quadras com carimbo comemorativo e das  localidades: S.Paulo, Rio Branco, Macapá e S.José do Rio Preto - 120 
UF = Cerca de R$ 600 - Cotação de 25 anos atrás.....................................................................................................................................................................................................150
0576  ◉  880/886 - Habitações - 5 Séries em quadras com carimbo comemorativo e das  localidades: Brasilia, Manaus, Porto Velho, Blumenau e Joinville - 350 UF = 
Cerca de R$ 1.750 - Cotação de 25 anos atrás...........................................................................................................................................................................................................350
0577  ◉  899 - Dia do Selo - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo..........................................................................................................150
0578  ◉  978 - Lions - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo.....................................................................................................................150
0579  ◉  997 - Dia do Selo - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo de 1º dia....................................................................................................................150
0580  ◉  997 - Dia do Selo - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo..........................................................................................................150
0581  ◉  1005 - Semana da Pátria - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo...............................................................................................150
0582  ◉  1006 - Meio Ambiente - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo.................................................................................................150
0583  ◉  1007 - Ensino Primário - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo de 1º dia..........................................................................................................150
0584  ◉  1007 - Ensino Primário - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo...............................................................................................150
0585  ◉  1011 - Dia do Livro - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo......................................................................................................150
0586  ◉  1012 - Radioamador - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo de 1º dia...............................................................................................................150
0587  ◉  1012 - Radioamador - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo......................................................................................................150
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, � ecimen, sem picote, variedades catalogadas e não)
(Continuação)

0588  ◉  1013/1015 - Natal - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo. Total 93 Quadras diferentes.......................................................250
0589  ◉  1019 - Ação de Graças - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo de 1º dia...........................................................................................................150
0590  ◉  1019 - Ação de Graças - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo.................................................................................................150
0591  ◉  1034 - Hipertensão - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo de 1º dia.................................................................................................................150
0592  ◉  1049 - Semana da Pátria - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo...............................................................................................150
0593  ◉  1071/1073 - Natal - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo. Total 93 Quadras diferentes........................................................250
0594  ◉  1103 - Semana da Pátria - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo..............................................................................................150
0595  ◉  1125/1127 - Natal  - 28 Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo. Total 84 Quadras diferentes..............................................................................250

596 - Completo nas 31 Drs diferentes

607 - 3 folhas no total 616 - Ano 1972 completo em folhas !

608 - Grande deslocamento do corte
600 - Visível deslocamento do picote

617 - 1973 quase completo em folhas

609 - 2 selos na folha com variedade
618 - Ano 1973 quase completo em folhas
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, � ecimen, sem picote, variedades catalogadas e não)
(Continuação)

0596  ◉  1131/1134  - Alternativas Energéticas - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo. Total 124 Quadras diferentes - 620 UF = Cer-
ca de R$ 3.100 (Cotação de 26 anos atrás)..................................................................................................................................................................................................................600
0597  ◉  1140 - Televisão - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo............................................................................................................150
0598  ◉  1156 - Projeto Rondon - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo de 1º dia...........................................................................................................150
0599  ◉  1156 - Projeto Rondon - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo................................................................................................150
0600  **  1167 - Papagaio - Cara Roxa - Folha completa com 50 selos e deslocamento ligeiro, mas bem visível do picote vertical. Aqui saindo à R$ 6 !! cada.............300
0601  ◉  1171 - Natal - Completo nas 31Dr's diferentes em quadras com carimbo comemorativo...................................................................................................................150
0602  **  SP1 - Defensores da Natureza (Xuxa) Lote com 16 selos + o formulário sem uso utilizado para o envio de dados - 640UF = Cerca de R$ 3.200...................360
0603  **  2089/2112 - Oceanos - 10 Folhas completas e 2113/2136 - Copa do Mundo - 16 Folhas completas - 998UF = Cerca de R$ 5.000............................................500
0604  **  2238/2241 - Selando o Futuro - Lote com 10 folhas completas. Grande maioria ** - 1.200 UF (Cerca de R$ 6.000)....................................................................600
0605  **  2401v (Vasco da Gama) e 2404v (Palmeiras) Times de Futebol - Ambos em folhas completas e com alguma aderência traseira................................................120
0606  **  2532 - Grêmio - Folha completa com 12 selos e sem a impressão lateral, ou seja, a vinheta lateral está em branco. Imperceptível pontos de ferrugem................100
0607  **/◉  2543/2544 - Natal 2003 - 3 folhas completas, sendo 2 da borda verde e 1 da Dourada. Parte com carimbo comemorativo fazendo quadras. Vide imagem na 
web. Total 90 selos (3 folhas de 30).............................................................................................................................................................................................................................160
0608  **  2631 - Dia do Professor - Bloco com 20 selos (5x4) com grande deslocamento horizontal do corte de destaque do selo............................................................500
0609  **  3051 - Natal - Folha completa com 36 selos, � cando 2 selos com variedades: Posição 7: Palavra Natal e Data nitidamente borradas e selo da posição 31, com 
borrão na palavra Natal + grande mancha na manjedoura. Ambos bem visiveis................................................................................................................................................200

COMEMORATIVOS - QUADRAS com CARIMBO COMEMORATIVO e/ou de 1º DIA
0610  ◉  CARIMBO COMEMORATIVO - Representativa coleção entre anos 1934 e ano 2000, contendo  2.750 !! QUADRAS 
DIFERENTES !! todas com carimbo comemorativo e muitas de diferentes localidades ou dia (no caso de eventos) Algumas 
décadas bem representadas e diversas com as 31 Drs diferentes existentes. Os bons anos 70 também estão representados, além 
da parte aérea comemorativa. Muitas (mas muitas mesmo) marcando acima de R$ 100 de catalogo e algumas chegando até a R$ 
500 !! de catálogo. Grande maioria em séries completas. Se formos usar a cotação do catalogo (valor do selo novo x 5) teremos 
várias dezenas de mil Reais. Todas encaixadas sequencialmente em 5 classificadores . Pela primeira vez temos um conjunto tão 
extenso para venda e um "prato cheio" para quem quer começar este setor, visto que pedimos a "bagatela" de cerca de R$ 2 !! por 
item, que é uma fração minima do valor. Condição especial de pagamento: 9 x iguais !!..........................................................5.400
0611  ◉  CARIMBO COMEMORATIVO - Coleção "irmã" do lote anterior, com as mesmas características e agora com 2.100 !! 
QUADRAS  DIFERENTES e entre anos 1937 e 1997, ou seja, começa depois e termina antes do lote acima. Parte comemorativa 
aérea também inclusa. Da mesma forma que ele, algumas com as 31Drs diferentes, bons itens e agora encaixados em 3 Classifi-
cadores. A proporção pedida é a mesma, ou seja, média de R$ 2 por quadra. Condição especial de pagamento: 7 x iguais !!...4.200
0612  ◉  CARIMBO COMEMORATIVO e em REAL - Coleção/Estoque entre os anos 1995 e 2008. Separados por anos e sempre 
em QUADRAS com carimbo Comemorativo e só sobre selos/séries Comemorativas.Separados por anos em envelopes plásticos 
e assim dividido pelo facial: Ano 1995 (R$ 132.08) 1996 (R$ 230.68) 1997 (R$ 166.52) 1998 (R$ 198.89) 1999 (R$ 125.44) 2000 
(R$ 493.13) 2001 (R$ 245.92) 2002 (R$ 876.10) 2003 (R$ 201.32) 2004 (R$ 197.56) 2005 (R$ 463.10) 2006 (R$ 166.30) 2007 (R$ 
27) e 2008 (R$ 2.60) Lembrando que o selos com 1º Porte Nacional foram calculados à R$ 2.05 cada. Incluso mini folhas e folhas 
completas, além de diferentes posições das quadras, no caso dos Se Tenants. Aqui pedimos o valor facial e nada +................3.000
0613  ◉  CARIMBO DE 1ª DIA - Interessante coleção dentro de 4 Classificadores, contendo 1.440 !! QUADRAS DIFERENTES 
com carimbo de 1º Dia e entre C259 (ano 1951) e C1315/17 (última série onde este tipo de carimbo foi aplicado, visto que depois 
ele foi unificado) Encaixados sequencialmente. Se formos usar o método de cálculo do catálogo, teremos o equivalente à cerca 
de R$ 30.000. Muitas DRs diferentes (cidades diferentes e consequentemente carimbos diferentes) Séries completas, os bons 
anos 70 bem representados etc. Aqui pedimos basicamente a mesma proporção do lote acima (cerca de R$ 2) por item, que do 
mesmo jeito do lote posterior, paga uma fração do valor do selo..................................................................................................3.000
0614  ◉  CARIMBO DE 1ª DIA - Coleção "irmã" do lote anterior, com as mesmas caracteristicas, agora com 1.473 !! QUADRAS 
DIFERENTES com carimbo de 1º dia. Esta agora começa no ano 1958 e vai até o ano 1983. Embora seja de origem (fornecedor) 
diferente do lote acima, é um pouco + completa (vímos alguns com as 31Drs completas) pois começa e termina antes, mas tem 
+ material. Cidades diferentes, séries completas etc. A proporção pedida é basicamente a mesma e agora estão encaixados se-
quencialmente em 2 classificadores................................................................................................................................................3.000
0615  ◉  CARIMBO DE 1ª DIA/COMEMORATIVO/NÃO ALUSIVO - Grande "estoque" dentro de 9 Classificadores de formato 
grande, contendo acima de 5.800 !! Quadras, maioria com carimbo comemorativo e 1ª dia, mas também algumas com carimbo 
comum e outras com carimbo não alusivo, mas que não representam 10% do total. Diversas Dr's diferentes entre anos 1976 e 
1979. Começa desde o meio do anos 50 até o começo dos anos 90, antes do Real. Alguns só 1x e outros com muita repetição. 
Encaixados de forma aleatória. Os bons anos 70 basicamente estão muito pouco representados. Aqui pedimos apenas 0,60 
(sessenta centavos) por quadra. Ideal para o revendedor, uma vez que temos centenas e centenas de tipos diferentes............3.400

COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES - SELOS
0616  **/*  Ano de 1972 completo em folhas, parte tem vincos na margem ou na última � leira (horizontal/vertical) pois foram guardadas em pastas que eram menores 
que as folhas, ocasionando este vinco. Além disto alguns deles apresentam amarelamento. Os selos na sua quase totalidade, estão intactos - R$ 15.425 pelo catálogo 
de 2013 !! Aqui pedimos apenas cerca de 6% !! de catalogo....................................................................................................................................................................................900
0617  **/*  Ano de 1973 em folhas, faltando o # 827 (Arara) para o ano estar completo. Mesmas condições de qualidade do lote acima, pois vem da mesma fonte e a 
proporção de catalogo usada é a mesma - R$ 15.200 pelo catálogo de 2013........................................................................................................................................................900
0618  **/* Ano de 1973 em folhas, faltando: # 778, 785, 786 e 795 para estar completo. Talvez uns 5% dos selos tenham pontos de ferrugem sem o vinco dos outros 
anos - 5.617 UF = Cerca de R$ 28.000 pelo catálogo atual...................................................................................................................................................................................1.000



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

64

COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES - SELOS (Continuação)
0619  **/* Ano de 1974 completo em folhas e na mesma qualidade e proporção de catálogo dos lotes # 616 e 617 - R$ 10.169 pelo catálogo de 2013..............................610
0620  ◉  Classificador 16 folhas grande, com + de 800 selos entre décadas de 60 e 90 (até 1997) Todos usados ou carimbados. Parte com muita repetição..................120
0621  ◉  QUADRAS COM CARIMBO COMEMORATIVO ANOS 80 - Lote com 211 quadras diferentes, com carimbo e só dos anos 80, assim dividido: 1983 (38 
Quadras) 1984 (48) 1985 (61) 1986 (32) 1987 (29) e 1988 (3) Parte dos anos está bem completo. Aqui pedimos apenas 0,60 centavos !! por quadra.............................120
0622  **/*  PLIÊS - 8 diferentes selos (todos em pares) � cando pelo menos 1 selo do par com pliê. Todos sem carimbo, maioria gomados e parte **. Selos C 214, C226, 
C298, C311, C448 e Aéreos 93 e 94............................................................................................................................................................................................................................125
0623  **/*/(*)  QUADRAS - Coleção contendo 435 quadras DIFERENTES  e a� xadas com charneiras em antigo album Ariró. Engloba o período de 1913 e 1965. 
Diversas séries completas do período do Réis..........................................................................................................................................................................................................160
0624  **/*  ANOS 1956 a 1978 - Coleção encaixada dentro de classi� cador, contendo 23 anos completos e pouco acima de 650 selos diferentes. A principio todos os 
anos completos nos selos "tipo", ou seja, só na parte comemorativa, incluíndo os Aéreos. Sem Blocos, regulares etc..................................................................................180
0625  **  QUADRAS - Coleção com 608 QUADRAS diferentes entre anos 1979 e 1993 e só da parte comemorativa. Aqui pedimos apenas 0,30 centavos por quadra. 
Acreditamos que a maioria dos anos está completo.................................................................................................................................................................................................180
0626  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartelas  com 105 Carimbos diferentes de agencias/localidades, apenas com um ou outro com a mesma cidade, mas em cor/formato ou 
ortogra� a diferentes. 21 múltiplos computados como 1 carimbo só e destes, 8 estão em quadras. Anos 10 à 70. Todos identi� cados..................................................250
0627  **  PERSONALIZADOS - Lote em classi� cador contendo 34 com a vinheta literal (4 usadas/carimbadas) + 12 com a vinheta em BRANCO e 3 peças (1 circu-
lado) Basicamente só material até o ano 2010.Total 49 itens. Aqui pedimos pouco + de R$ 5 por peça..........................................................................................................280

627 - Personalizados - 49 Itens no total

622 - Pliês - 8 diferentes
619 - Ano 1974 completo em folhas

634 - Coleção em Album

643 - 2 Classificadores tipo "estoque"

633 - Cerca de 1.600 selos

645 - Album com quase 1.000 selos 644 - 4 Classificadores tipo "estoque"

626 - 105 Carimbos diferentes
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COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES - SELOS (Continuação)

0628  ◉/**  Coleção com 485 selos + 37 Blocos afixados com charneiras/hawid em folhas de album Schaubek e englobando 2 períodos: 1981 a 1983 (boa parte com e 
sem carimbo) e depois de 2002 a 2007, todos **. Só de Real temos um bom valor facial. Limpissimo material............................................................................................280
0629  ◉/**/*  Coleção dentro de antigo album Tafisa e completo entre anos 1983 e 1989, incluíndo todos os Blocos (Brasiliana com carimbo comemorativo) e seus 
respectivos selos dos blocos (sem Brasiliana) Um ou outro bloco também com carimbo comemorativo.......................................................................................................300
0630 - MARMORIZADOS - 15 diferentes Quadras sem carimbo : 393AY *, 426Y **, 430Y **, 439Y *, 464Y **, 465Y *, 472Y (*), 489Y **, 492Y */**, 515Y **, 517Y 
*/**, 532Y */**, 538Y */**, 553Y * (vinco) + regular 512Y * - Total R$ 4.128 pelo catalogo de 2013 - Aqui pedimos apenas 8% de catalogo, que dá enorme margem para 
revenda..........................................................................................................................................................................................................................................................................300
0631  ◉  QUADRAS COM CARIMBO COMEMORATIVO ANO 1987 - Pacote contendo 830 QUADRAS, todas com carimbo comemorativo e de 23 tipos difer-
entes. Todos em folhas completas, ou seja, a folha completa com carimbo comemorativo. Todos completos. Mediante solicitação enviaremos a numeraçao dos selos 
constantes neste lote. Total 3.320 selos. Aqui pedimos menos de  0,40 !! centavos por quadra.........................................................................................................................300
0632  ◉  SELOS CARIMBADOS - Lote com 10.000 selos carimbados, desde o padrão Réis até antes do Real. Centenas de tipos diferentes..........................................300
0633  ◉/*/(*) Classi� cador com cerca de 1.600 selos, sendo quase 600 isolados e 250 Quadras (sem carimbo, com carimbo de 1º dia e/ou comemorativo e com carimbo 
comum) Começa antes dos anos 10 e vai o � nal dos anos 70. Bem representado no padrão Réis, incluíndo Revolução de 30 completa sem carimbo, e também os bons 
anos 70 basicamente completos. Seguramente alto valor de catálogo....................................................................................................................................................................350
0634  ◉/*/(*)  ALBUM FILATÉLICO DESCRITIVO - Basicamente completo até o ano 1955, sem os Blocos, mas com todos os selos tipo e com as melhores séries do 
período: Revolução de 30 completa (mista) Revolução de 32 completa nova, Pacelli 700Rs 2ª Tiragem usado, Turismo completa usada. Só estes itens citados, somam 
acima de R$ 1.800 pelo catálogo de 2013. Todos a� xados com charneiras. Aqui pedimos - de 20% de catalogo, só nos baseando nestes itens citados..........................350
0635  ◉  PERÍODO DE 1900 a 1949 - Estoque dentro de 2 Classificadores com 4.200 selos com acima de 230 tipos DIFERENTES e só entre os anos 1900 e 1949. To-
dos ordenados. Diversas séries completas, bem como quadras com carimbo comemorativo dos anos 1947 a 1949.....................................................................................350
0636  ◉/*/** Pasta contendo cerca de 12.000 selos, entre anos 1977 e 1983, estando boa parte em folhas completas a a outra parte em quadras e blocos maiores. Na 
maioria dos casos, temos quadras com carimbo comemorativo e/ou de 1º dia junto. Alguma coisa antes deste período. Acompanham ainda 139 Blocos entre anos 1963 
e 1983, também sem carimbo e/ou carimbo de 1º Dia ou Comemorativo. Vímos alguns regulares que não foram contabilizados. Aqui pedimos a bagatela de apenas 
0,03 (três centavos !!) por selo.....................................................................................................................................................................................................................................360
0637  */** Album Ta� sa entre anos 1981 e 1993, completo com Blocos Brasiliana + Bloco 95 (Brasiliana 1993) nas 4 posições de � ligrana. Todos em protetores, mas 
o album com pontos de ferrugem (que passou para parte dos selos) e precisaria ser descartado.....................................................................................................................400
0638  */** Album Ta� sa entre anos 1943 e 1978, não completo, mas com muito material em duplicidade, principalmente nos ultimos anos. Todos em protetores e ao 
mesmo tempo que faltam até itens muito baratos, temos outros melhores, como: Bloco 9 e Bloco Arte Moderna x 2. Diversos anos duplicados..................................420
0639  ◉  QUADRAS COM CARIMBO COMEMORATIVO ANOS 90 - Lote com 293 quadras diferentes, com carimbo e só dos anos 90, assim dividido: 1990 (37 
Quadras) 1991 (40) 1992 (39) 1993 (34) 1994 (40) 1995 (39) 1996 (27) 1997 (32) e 1998 (5 Quadras) Aqui pedimos apenas R$ 1,50 cada que em muitos casos � ca bem 
abaixo do facial, visto que temos várias quadras do 1º Porte Nacional que hoje valem R$ 8,20 de facial e algumas quadras do 1º Porte Internacional, que valem em 
média R$ 20 cada..........................................................................................................................................................................................................................................................440
0640  */** Album Ta� sa com coleção completa entre anos 1985 e 1995 com os Blocos e seus respectivos selos e do período de 1996 a 2004 em folhas de sul� te e 
também bem completo no período, com basicamente todos os blocos, selos das cadernetas, alguns regulares, automatos etc. Só uma pequena parte em protetores, os 
demais a� xados com charneiras.................................................................................................................................................................................................................................450
0641  **/*  DÉCADA DE 80 - Estoque encaixado em 7 Classi� cadores de formato grande. Nao sabemos e não con� rmamos se os anos estão completos. Incluso os 
Blocos do período (logicamente sem Brasiliana) Milhares de selos no total. Parte em quadras, parte isolados etc.......................................................................................450
0642  ◉  SELOS CARIMBADOS - Lote com 15.000 selos carimbados, desde o padrão Réis até antes do Real. Centenas de tipos diferentes..........................................450
0643  ◉  2 Classi� cadores tipo "estoque" com milhares de selos usados entre anos 1906 e começo dos anos 90. Ordenados e com alguns itens medianos e melhores, 
como: Revolução de 30 x 2 completa + 10$000 isolado............................................................................................................................................................................................480
0644  ◉/*  4 Classi� cadores tipo "estoque" com milhares de selos usados entre anos 1906 e começo dos anos 90. De uma certa forma ordenados e com alguns itens medi-
anos. Até o ano 1970 só usados/carimbados e de 1970 a 1993 predominam os sem carimbo e do Real até o � nal, todos carimbados. Bem abastecido no período do Réis 
(até ano 1942) Certamente bom valor de catálogo..................................................................................................................................................................................................500
0645  ◉ Album Ta� sa, com 740 selos diferentes entre anos 1900 e 1969, sem as emissões Pacelli, mas incluso algumas diferenças de � ligrana. Parte com carimbo de 
primeiro dia ou comemorativo sobre fragmento (década de 50) Todas as boas séries inclusas: Revoluções de 30 e 32, Turismo, séries sem siligrana dos anos 30 etc. 
Certamente alto valor de catálogo..............................................................................................................................................................................................................................500
0646  (*)/* Antigo Album Ta� sa, contendo coleção entre anos 1934 e 1977, todos a� xados com charneiras e bem abastecido nestes anos. Um ou outro usado pelo meio. 
Ao todo, 890 selos comemorativos diferentes + 28 Blocos diferentes (incluso 1A e Ouro Fino - este com ferrugem) e também 24 folhinhas diferentes entre o� ciais e 
autorizadas, sendo algumas com boa cotação. Pedimos que seja observado a questão da qualidade. Alto valor de catálogo......................................................................600
0647  ◉  SELOS CARIMBADOS - Lote com 21.000 selos carimbados, desde o padrão Réis até antes do Real. Centenas de tipos diferentes..........................................600
0648  (*)/*/** Estoque encaixado dentro de 13 Classi� cadores de formato grande, com milhares de selos entre nº RHM 13 e 1618 com um ou outro + pra frente (já em 
Real) Fraco no padrão Réis  e bem abastecido à partir do começo dos anos 50. Todos ordenados. Só de classi� cadores usados, temos + da metade do valor que pedimos 
pelo lote todo.................................................................................................................................................................................................................................................................600
0649  */**/(*) PACOTES - 2 cartelas com 100 diferentes + 12 envelopes com 200 diferentes (alguns usados) 1 cartela com 500 diferentes + 1 pote com 1.400 diferentes 
e 2 cartelas com 1.500 diferentes. No total temos 7.500 selos. Prontos para revenda..........................................................................................................................................600
0650  **  ANO DE 1974 - Estoque em envelope (no máximo a quantia da folha completa de cada selo) com 36 tipos diferentes estando parte em folhas completas e os 
que não estão, estão em pedaços maiores. Total 3.094UF = Cerca de R$ 15.500. Talvez uns 5% dos selos tenham pontos de ferrugem. Aqui pedimos 4% de catálogo que 
dá enorme margem para revenda...............................................................................................................................................................................................................................620
0651  **/*/(*)  SÓ SEM CARIMBO - Caixa contendo acima de 15.500 selos, todos SEM CARIMBO e apenas uma ín� ma quantia está sem goma e alguns poucos 
também podem estar unidos entre si. Parte montados em cartelas e a� xados com charneiras. Começa no padrão Réis e vai até antes do Real. Vímos alguns Blocos pelo 
meio, bem como diversos dos bons anos (� nal dos anos 60/até 1974) Acreditamos que tenham muito anos completos e/ou centenas e centenas de tipos diferentes. 
Aqui pedimos apenas 0,04 !! centavos por selo.........................................................................................................................................................................................................620
0652  **/*  Antigo Album Ta� sa, contendo coleção entre anos 1970 e 1986 e completa com todos os blocos do período (incluso Brasiliana) e seus respectivos selos dos 
Blocos (quando possível e sem Brasiliana) A� xados em protetores importados e com alto valor de catalogo...............................................................................................650
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664 - Coleção entre 1945 e 1974

657 - Só Variedades Catalogadas

671 - Estoque de Marmorizados 662 - 11 Diferentes pares sem picote

655 - 3 Albuns até o ano 1981

670 - Variedades - Coleção com 269 Variedades não catalogadas só do Padrão RÉIS

668 - Coleção até o ano 1994

660 - Estoque em 2 classificadores
665 - Conjunto com quase R$ 9.000
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COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES - SELOS (Continuação)
0653 - Anos de 1987 a 1993 - Completos, em FOLHAS  - Parte com e parte sem os selos regulares. Em 1993 já temos alguns em Real - Todas as folhas a� xadas por 
uma das margem em albuns com capa dura. Os selos estão intactos e ** - R$ 14.744 pelo catálogo de 2013...................................................................................................700
0654  ◉  QUADRAS COM CARIMBO COMEMORATIVO ANO 1988 - Pacote contendo 2.465 QUADRAS, todas com carimbo comemorativo e de apenas 21 tipos 
diferentes. Quase todos em folhas completas, ou seja, a folha completa com carimbo comemorativo. Todos completos. Mediante solicitação enviaremos a numeraçao 
dos selos constantes neste lote. Total 9.860 selos. Aqui pedimos apenas 0,30 !! centavos por quadra..............................................................................................................700
0655  ◉ 3 Albuns para quadras entre o período de 1900 e 1981. Parte estão em quadras e elas podem ter carimbo comum, carimbo de 1º dia, carimbo comemorativo ou 
até carimbo não alusivo. Algumas tem + de uma opção. Também temos muitos "trios" e que talvez seja a maioria, ou seja, 3 selos com carimbo e nas mesmas condições. 
no meio temos duplas e alguns selos isolados. Muitos valores medianos e melhores (como os fotografados) além de séries completas, períodos bem completos etc. São 
acima de 1.100 tipos diferentes. Incluso a 1ª série comemorativa completa em quadras com carimbo de 28.2.1900 + 2$000 Revolução de 32 x 3, Turismo 10$000 x 3 
e outros. Certamente alto valor de catálogo..............................................................................................................................................................................................................800
0656  ◉/*/** PERÍODO 1975 a 1993 - Coleção dupla (com e sem carimbo) montada em 2 Albuns Lindner (sistema Novo) não completa nos 2 estados, mas pelo 
menos 1 vez completa. Incluso todos os blocos, inclusive Brasiliana (carimbo comemorativo) Qualidade muito boa, visto que sua origem é Européia. Alto valor de 
catálogo. Só os albuns, se novos fossem, teriam um custo de R$ 1.500.................................................................................................................................................................800
0657  (*)/*/**  VARIEDADES CATALOGADAS - Lote com 22 diferentes: C13Es *, 29A *, 148B (*), 158A *, 167A *, 167E *, 208A *, 211A *, 596A **, 612A *, 1586B * e 
Aéreos 44B(*) 44E (*) 45E **, 47K sem amarelo **, 47K sem vermelho *, 47K sem verde *, 51C *, 54B **, 56B **, 57C * e 58A (*) 8 deles em múltiplos (pares e quadras) 
Total 1.598 UF. Acima de R$ 8.000.............................................................................................................................................................................................................................800
0658  ◉  Caixa contendo cerca de 415 tipos diferentes, separados em envelopes de celofane e entre o padrão Réis (primeiras emissões) e ano 1968 e depois alguma pouca 
coisa após. Cerca de 40.000 selos no total. Para chegarmos nesta quantia, pesamos 1.000 selos e descontamos o peso dos envelopes/caixa etc. Aqui pedimos apenas 
0,02 centavos por selo...................................................................................................................................................................................................................................................800
0660  ◉  PERÍODO 1900 a 1979 - Coleção/Estoque dentro de 2 classi� cadores e encaixados sequencialmente. Nos primeiros anos temos uma razoável duplicação, mas 
com basicamente todas as melhores peças do período: Revoluções, Turismo, Pacelli 700Rs da 2ª Tiagem, C161 etc. Incluso algumas diferenças de � ligranas, que não 
foram comprovadas por nós, selos sem � ligrana etc. Altissimo valor de catálogo..............................................................................................................................................900
0661  */** Estoque em 3 Classi� cadores englobando o período de 1967 a 1993 (antes do Real) com diversos milhares de selos e com pelo menos acima de 1.100 tipos 
diferentes. Também todos os bons anos 70 representados em diversas duplicidades. Gigantesco valor de catálogo.....................................................................................900
0662  (*)/*  PARES SEM PICOTE - C95/98 série completa, 134 (quadra) 136, 156, 157C, 168 + Aéreos 46 e 49. Total 11 pares com 1.820UF (Acima de R$ 9.000)....900
0663  (*)/*/**/ ◉ Pesada caixa contendo 18 Classi� cadores de formato grande (diversas capacidades) com cerca de 11.000 selos novos (maioria, com e sem goma, parte 
com pontos e/ou ferrugem) e usados. Engloba desde o padrão Réis (pouco material) até entrando um pouco dentro do Real (ano 1995) predominando as décadas de 
50 a 80. Alguns classi� cados pelo tipo/ano e encaixados sequencialmente. Boa quantidade de séries completas, estando muitas em quadras. Alguns selos regulares 
pelo meio, mas não contabilizados. Vimos pelo menos umas 3 a 4 x bem representado os bons anos 1972 a 1974. Uma parte pode estar aderido ao classi� cador e/ou 
à outro selo e para tanto pedimos que o potencial comprador veja o lote ou tenha ciência deste detalhe na qualidade. Aqui saindo na média de R$ 50 por classi� cador 
onde parte deles ainda está aproveitável e outros precisam ser descartados.........................................................................................................................................................900
0664  ◉/*/** PERÍODO 1945 a 1974 - Coleção dupla (com e sem carimbo) montada em folhas de album Lindner e depois no � nal temos algumas folhas quadric-
uladas. Completa no selos tipo e também com todos os blocos do período (Dutra,Ouro Fino, Roosevelt etc) e também boa parte deles (à partir do ano 1963) nos 2 
estados. Alto valor de catálogo. Origem Européia....................................................................................................................................................................................................900
0665  */** - Conjunto montado em folhas quadriculadas, começando no ano 1900 e indo basicamente até o ano 1933 e depois algo coisa esparça até os anos 80. Itens 
melhores, como: C1/4 x 6 (sendo 4 em quadras) C5 x 2 novos, C6 novo, C7 novo, C27/40 completo novo, estando o facial de 5.000 Rs ** (goma plena) C46/56 com-
pleto novo + folhinhas FA 3/4 e Blocos 7/8 com carimbo comemorativo alusivo. Só neste itens citados, temos 1.814 UF = Quase R$ 9.000...........................................960
0666  ◉ Caixa plástica com acima de 25.000 !! selos, boa parte "tijolados". Ênfase na década de 70 e desde o começo dela, com muito material dos primeiros anos, como 
Transamazônica, Congresso Nacional etc. Pesamos 1.000 selos e � zemos a proporção da quantia. Aqui saindo à 0,04 (quatro centavos cada)...................................1.000
0667  ◉/*/**/(*) PERÍODO 1906 a 1982 - 4 Classi� cadores de formato grande, contendo estoque/coleção com cerca de 9.000 selos, com e sem carimbo (com e sem 
goma) e de 1.050 tipos diferentes. Em alguns períodos tem + selos carimbados, em outros + sem carimbo etc. Todos ordenados. Alguns itens medianos melhores no 
meio, como C795 (Dia do Selo de 1973 x 6 ** - 300 UF - Cerca de R$ 1.500) o ano de 1974, várias vezes completo **/* etc. Certamente várias mil unidades � latélicas 
se somados um a um..................................................................................................................................................................................................................................................1.000
0668  */**  Coleção dentro de classi� cador importado, contendo 1.900 selos diferentes entre C7 e começo do ano 1994. Faltando poucos itens para estar completa nos 
selos tipo. Incluso algumas variações com e sem � ligrana, selos dos Blocos, Se Tenants destacados etc. Encaixados sequencialmente. Bem no começo, um ou outro 
pode estar sem goma. Alto valor de catálogo.........................................................................................................................................................................................................1.000
0669  **/*  FOLHAS COMPLETAS ANOS 1975 a 1993 - Coleção contendo 523 DIFERENTES folhas completas entre anos 1975 e 1993 e asssim dividido pelos anos: 
1975 (16 folhas) 1976 (20) 1977 (31) 1978 (17) 1979 (26) 1980 (31) 1981 (27) 1982 (20) 1983 (8) 1984 (39) 1985 (56) 1986 (29) 1987 (28) 1988 (24) 1989 (30) 1990 
(37) 1991 (40) 1992 (34) e 1993 (10 folhas) Aqui pedimos menos de R$ 2 !! por folha...................................................................................................................................1.000
0670  */(*)/ ◉  VARIEDADES/CURIOSIDADES e DEFEITOS DE IMPRESSÃO - SÓ PADRÃO RÉIS - Lote dentro de classi� cador, contendo 269 VARIEDADES
diferentes, todas NÃO CATALOGADAS: Riscos, falhas, letras/números partidos, Deslocamentos em Geral, 13 SPECIMENS, Manchas, picotes parciais, acentos e 
+ uma diversidade de outros defeitos de impressão. Todos ordenados e devidamente assinalados. 57 deles estão em múltiplos, sendo parte em QUADRAS. Entre C3 
(Descobrimento) e C176 (Ano 1942 - Final do padrão Réis) Este material é encontrado geralmente no varejo entre R$ 5 e R$ 40 e algumas até por bem +. Aqui pedimos 
menos de R$ 4 por item. Boa parte dos selos tipo, já valem bem + que isto, sem a variedade.......................................................................................................................1.000
0671  **/◉  MARMORIZADOS - Estoque/Coleção em classi� cador, contendo 344 selos Comemorativos e 4 Regulares, de 59 tipos diferentes + 1 dos Regulares. Todos 
etiquetados. Apenas um ou outro carimbado no lote. Mediante solicitação podemos enviar a relação dos selos deste lote - 12.459 UF = Cerca de R$ 62.000. Aqui ped-
imos menos de 2% !! deste valor..............................................................................................................................................................................................................................1.100
0672  **/*/ ◉  MARMORIZADOS - Estoque/Coleção em classi� cador, contendo 215 selos Comemorativos e 11 Regulares, de 95 tipos diferentes + 3 dos Regulares. To-
dos etiquetados. Mediante solicitação podemos enviar a relação dos selos deste lote - 13.062 UF = Cerca de R$ 65.000. Aqui pedimos menos de 2% !! deste valor....1.100
0673 ** EM REAL - Pasta tipo catalogo contendo estoque separado pelo anos e entre 1993 e 2005. Todos já em REAL. Alguns Blocos e regulares pelo meio, assim 
como folhas completas, Mini folhas (Oceanos, Cidadania, Futebol etc) No meio, quadra da Xuxa também calculada pelo facial (40,00) Embora alguns selos tenham 
pontos de ferrugem, ainda podem ser usados como porte. Alguns blocos também tem carimbo comemorativo, mas da mesma forma, podem ser usados ainda na cor-
respondência. Aqui pedimos bem menos que o valor do facial que é de R$ 1.891. Os selos do 1º porte (sem de� nição) foram calculados à R$ 1,70 e o porte internacional 
à R$ 3,42 que é uma média dos 5 grupos...........................................................................................................................................................................................................1.200
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678 - Estoque em 4 Classificadores676 - Marmorizados - 89 Diferentes

680 - 4 Classificadores tipo "estoque"

675 - 3 Albuns GBF com coleção até ano 1990

687 - Coleção com acima de R$ 20.000

686 - Album Tafisa entre 1900 e 1970

688 - Grande estoque entre anos 1900 e 1967 681 - Classificador só padrão RÉIS

685 - Coleção em 2 Classificadores

690 - Grandioso estoque só do Padrão Réis  com + de 2.900 selos e cerca de R$ 125.000 de catálogo
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COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES - SELOS (Continuação)
0674  (*)/*/**/ ◉ Pesada caixa contendo 35 Classi� cadores sendo 10 de formato grande e 25  formato pequeno (diversas capacidades e qualidades) com cerca de 15.000 
selos novos (maioria, com e sem goma, parte com pontos e/ou ferrugem) e usados. Engloba desde o padrão Réis até o começo dos anos 90, predominando as décadas 
de 50 a 80. Alguns classi� cados pelo tipo/ano e encaixados sequencialmente. Boa quantidade de séries completas, estando muitas em quadras. Alguns selos regulares 
pelo meio, mas não contabilizados, bem como Blocos dos anos 80. Um ou outro múltiplo maior pelo meio. Uma parte pode estar aderida ao classi� cador e/ou à outro 
selo e para tanto pedimos que o potencial comprador veja o lote ou tenha ciência deste detalhe na qualidade. Aqui saindo na média de R$ 35 por classi� cador onde 
parte deles ainda está aproveitável e outros precisam ser descartados...............................................................................................................................................................1.200
0675  */** PERÍODO 1900 a 1990 - Coleção 3 Albuns GBF, completa em nos selos "tipo" sem as diferenças de � ligrana/papéis e no caso do Pacelli, temos só a 3ª 
tiragem (selos/Tete Beche) A partir de 1972, todos os selos do Blocos também estão no meio (Inclusive Brasiliana 1983) Albuns muito bem conservados com o re-
spectivo estojo. Vários mil Reais de catálogo..........................................................................................................................................................................................................1.200
0676  **/*  MARMORIZADOS - Coleção em folhas de classi� cador, contendo 89 selos diferentes e destes, 8 estão carimbados. Muitos marcando acima de R$ 200 
pelo catalogo. Incluso só 1 regular e alguns aéreos. R$ 16.040 pelo catálogo de 2013. Aqui pedimos apenas 8 % !! de catalogo.............................................................1.250
0677  */**/(*) MARMORIZADOS - Estoque com 681 selos, de 40 tipos diferentes, sendo 1 aéreo, 2 regulares e 37 comemorativos. Maioria gomados, mas um ou outro 
com aderência. Itens melhores, que marcam acima de R$ 300 de catálogo. Ao todo temos acima de 27.000 UF (cerca de R$ 135.000) e pedimos menos de  1,5 % !! deste 
valor, que é de "graça" ou R$ 2,20 por selo. Mediante solicitação enviaremos a relação e quantidade dos selos constantes neste lote.....................................................1.500
0678  **/*  4 Classi� cadores tipo "estoque" com vários milhares de selos sem carimbo, entre anos 1940 e 1990 englobando além do setor dos Comemorativos, também 
os Regulares e os Blocos do período. São centenas de regulares e quase 300 Blocos, destacando-se 6 x o Natal de 70 e 4 x Arte Moderna. Estoque oriundo dos USA 
e ordenado pelo catálogo Scott. A qualidade também é muito boa de um modo geral, visto sua origem. Vímos alguns selos carimbados/usados, mas que não deve 
representar 5% do total de selos. Enorme valor de catálogo................................................................................................................................................................................1.600
0679  ◉  SELOS CARIMBADOS - Volumoso conjunto com 68.000 !! (Sessenta e oito mil selos) carimbados, desde o padrão Réis até antes do Real. Milhares de tipos 
diferentes. Incluso a parte aérea comemorativa. Aqui pedimos apenas 0,025 (dois centavos e meio por selo)............................................................................................1.700
0680  **/*  4 Classi� cadores tipo "estoque" com vários milhares de selos sem carimbo, entre anos 1900 e 1990. Incluso Revoluções completa, Turismo x 2, Panamer-
icano etc. Os bons anos 70 várias vezes completo etc. Organizado e encaixado sequencialmente. No começo, um ou outro pode estar sem goma. Altissimo valor de 
catalogo, com inúmeros anos completos................................................................................................................................................................................................................1.800
0681  ◉/*/**/(*)  PADRÃO RÉIS - Classi� cador englobando só emissões do padrão Réis (RHM 1/177) contendo centenas de selos, ordenados sequencialmente. De 
um modo geral, no máximo 5x por exemplar, mas na maioria só temos 3x ou até menos. Diversas séries completas: Pananericano x 2 novos + sobras, Revolução de 
30 (mista) Revolução de 32 (nova) etc. A quantidade de selos usados também não é grande. Do Pacelli só temos os selos da 3ª tiragem. Alguns selos também estão no 
estado **. No total temos cerca de 3.500 UF = Acima de R$ 18.000 fora todos os carimbados que não foram computados. Aqui pedimos 10% de catálogo.............1.800
0682  **/*/(*) ◉   2 Caixas pesando 9,165Kg liquido, contendo cerca de 880 tipos diferentes, separados em envelopes e entre # 1 e # 1376 (ano 1984) Falta o material en-
tre os anos 1969 e 1975. Nas décadas de 50 e 60 temos os selos nos 2 estados (com e sem carimbo) e antes e depois disto, só usados. Incluso a parte aérea comemorativa. 
Cerca de 92.000 selos no total. Para chegarmos nesta quantia, pesamos 1.000 selos e descontamos o peso dos envelopes/caixa etc. Aqui pedimos apenas 0,02 centavos 
por selo........................................................................................................................................................................................................................................................................1.800
0683  (*)/*/**/ ◉  Caixa pesando quase 8Kg com certamente + de 2 dezenas de mil selos novos e usados. Parte separados em envelopes por anos/tipo/década, centenas 
de quadras, além de diversos pacotes com 1.000 selos diferentes sem carimbo. Maioria do material sem carimbo. Parte grudados entre si. Enorme valor de catálogo. 
Década de 20 à 90......................................................................................................................................................................................................................................................1.800
0684  (*)/*/**/ ◉  Caixa pesando agora quase 10Kg e com material bastante similar ao lote acima, podendo variar um pouco de setor, ou seja, ter mais de um setor e 
menos de outro, mas se diferem pouco entre eles. Em função do peso, é possível que tenha + selos que o lote acima..............................................................................1.900
0685  */**/(*) PERÍODO 1900 a 1983 - 2 Classi� cadores contendo coleção completa nos selos tipo + vários bons valores em duplicidade, algumas � ligranas 
menores no neio, Revolução de 32 x 3 séries completas, Pacelli 300Rs em todas as tiragens etc. Nos Tete Beches, temos só da 3ª tiragem. Diversas mil Unidades 
Filatélicas de catálogo. Quase todos em protetores e encaixados sequencialmente......................................................................................................................2.000
0686  */**/(*) PERÍODO 1900 a 1970 - Album Ta� sa contendo coleção entre anos 1900 e 1970. Para o album estar completo, faltam talvez uma 1/2 dúzia de 
selos. No caso do Pacelli, falta apenas o tete beche de 300Rs da 1ª tiragem e logicamente o triângulo. Tudo em protetores. Todos os demais itens desta emissão 
estão inclusos e onde só eles marcam 2.808 UF (acima de R$ 14.000) além disto temos todas as outras boas emissões, como: Revoluções de 30 e 32, Turismo, 
algumas � ligranas menores etc. Certamente passa dos R$ 20.000 de catálogo.............................................................................................................................2.000
0687  **/*/(*)/◉ - Limpíssima coleção montada em 147 folhas quadriculadas de album, com texto em Inglês e englobando o período entre anos 1900 e 1950. 
Basicamente completa nos selos tipo e em boa parte dos casos nas 2 condições: novo e usado e também alguma repetição em outras e diversas emissões também 
com História Postal (envelopes circulados) algumas quadras etc. A qualidade é que chama atenção, pois são rarissimos os casos onde tem algum ponto de ferru-
gem. Dezenas de valores medianos e melhores, como : 5/6 x 3 * (1 valor de 100Rs sem goma) 27/40 completo ◉, 46/56 completo **, 78A em par (*) 80/81tb **/*, 
119/124 completo 2x ◉, 153/155 x 4 (*) Blocos 9 e 10 (Ouro Fino e Dutra) Só nestes destaques temos 4.000 UF (Acima de R$ 20.000) com facilidade a coleção 
passa dos R$ 25.000 de catalogo.....................................................................................................................................................................................................2.400
0688  **/*/(*)/◉   Grandioso estoque dentro de lotado classi� cador, entre ano 1900 e 1967. De um lado o selo sem carimbo e do outro o selo carimbado (até o 
ano 1952 e depois são todos sem carimbo) São diversos milhares de selos, pois temos algumas tiras que estão lotadas de material. Muitos itens melhores, pois 
temos todos os selos tipos representados e muitos em duplicidade. Todas as boas séries inclusas: Panamericano, C7, Revoluções de 30 e 32, 10$000 turismo x 17 
(11 usados e 6 novos) C154/C156 x 4 novos fora dezenas de séries usadas. Se somados um a um, temos várias mil Unidades Filatélicas. Ideal para o revendedor 
que pode seccionar por décadas, séries etc....................................................................................................................................................................................2.400
0690  ◉/*/**/(*)  SÓ PADRÃO RÉIS - RHM 1 a 177 - Estoque dentro de classificador contendo 2.914 selos, sendo 1.312 sem 
carimbo, com e sem goma e 1.602 carimbados/usados. A vantagem é que no máximo temos 10 de cada !! Os últimos selos da 
Revolução de 32 foram calculados com 1/2 do valor do selo usado, pois não temos como comprovar se o carimbo é da época da 
sua utilização. Basicamente todos os selos "tipo" representados. Caso haja interesse, podemos enviar o inventário do lote que 
tem 24.492UF (Cerca de R$ 125.000) Aqui pedimos apenas 3% deste valor.............................................................................3.750
0691  **/*/(*)  FOLHAS COMPLETAS SEM CARIMBO  - 2 Grandes caixas contendo 2.000 !! (isto mesmo, duas mil folhas !!) 
todas COMPLETAS e entre começo dos anos 50 (uma ou outra antes disto no meio) e começo dos anos 90. Ao todo, 83.000 selos. 
Bem representado no � nal dos anos 60/começo dos 70. Apenas uma ín� ma quantia está sem goma ou tem algum papel aderido 
nela. Enorme quantidade de tipos. Aqui pedimos pouco + de 0,05 !! (cinco centavos) por selo, ou R$ 2,20 !! por folha........4.400
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692 - Coleção em 4 Albuns

693 - Variedades não Catalogadas - 1.375 !! maioria diferentes entre anos 1942 e 2009

696 - 17 Inteiros com Pró Aeroportos

701 - 3 Vales de Depósito
699 - Selo C9

700 - Independência - 9 Peças

698 - 26 peças Padrão Réis

697 - 21 Franquias Isoladas - Padrão Réis
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COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES - SELOS (Continuação)
0692  */** Coleção em 4 Albuns Marek, entre anos 1900 e 1990. Todos em protetores. Incluso a parte completa dos Blocos e 
selos deles (quando tem a folha para isto) e todas as folhinhas (oficiais/autorizadas) variações de se tenants, frases da Transam-
azônica etc. Faltam talvez umas 10 peças nos 4 volumes. Incluso: Panamericano (muito limpo) Revoluções de 30 (ultimo valor 
**)  e 32  (vários ** e o último margem de folha) Pacelli 1ª Tiragem isolado + tete beche, Pacelli 2ª Tiragem completo, Turismo 
completa (ultimo valor quase **) + Blocos # 7 e 8 com carimbo comemorativo, Dutra, Ouro Fino, Brasiliana etc. Enorme val-
or de catalogo, seguramente ultrapassando os R$ 40.000.......................................................................................................4.500
0693  */**/(*)/ ◉  VARIEDADES/CURIOSIDADES e DEFEITOS DE IMPRESSÃO - Anos 1942 (Pós Padrão Réis) à 2009 Lote 
dentro de 3 classi� cadores, contendo 1.375 VARIEDADES maioria diferentes, todas NÃO CATALOGADAS: Riscos, falhas, 
letras/números partidos, Deslocamentos em Geral, 6 SPECIMENS, Manchas, picotes parciais, acentos, emendas de Bobina e + 
uma quantidade de outros defeitos de impressão. Todos ordenados e devidamente assinalados. + de uma centena deles estão em 
múltiplos, sendo muitos em QUADRAS. Este material é encontrado geralmente no varejo entre R$ 5 e R$ 50 e algumas até por 
+. Aqui pedimos cerca de R$ 3,50 por item que em muitos casos não paga o selo sem variedade...........................................5.000

0694  */**/(*)/ ◉  Pesada caixa contendo acima de 37.000 selos , com centenas de tipos diferentes, desde a 1ª série comemorativa 
(Descobrimento) até antes do Real (1993) Incluso isolados, pedaços de folhas, centenas e centenas de quadras, alguns sobre 
papel etc. No meio também temos diversos centos (isto mesmo - centenas de blocos) do período, destacando-se: 30 x Natal de 
1969 - novos/carimbados + 57 x Lubrapex 1970 novos /carimbados + 19 x Natal 1970 sem carimbo + 8 x Arte Moderna novos /
carimbados. Além destes, temos muitos outros de bom valor dos anos 60 a 80. O bom período dos anos 70 está basicamente todo 
representado em dezenas de vezes (Congresso Nacional, Cão Fila, Ema e muitos outros)Apenas o ano 1973 está quase na sua 
totalidade grudado entre sí, mas esta quantidade não foi computada. Só nos 4 tipos de blocos citados acima, temos R$ 14.490 
pelo catalogo de 2013. Gigantesco valor de catalogo. Ideal separar e fazer anos completos, coleções com selos diferentes, décadas 
e outras várias opções. Aqui o calculo foi o seguinte: 10% do valor dos apenas 4 tipos de Blocos citados (R$ 1.400) + apenas 0,10 !! 
centavos por selo (R$ 3.700), lembrando que não estamos levando em consideração todos os outros centenas de Blocos......5.100
0695  */**/(*) QUADRAS - Coleção completa nos selos tipo (fora a emissão Pacelli) montada em 3 albuns com folhas quadric-
uladas. Algumas quadras no começo podem estar sem goma, mas a grande maioria gomados. Incluso algumas opções de sem 
filigrana (anos 30) bem como algumas filigranas menores. No meio os selos aéreos do período. A coleção começa no ano 1900 e 
vem até o ano 1997. Parte em protetores e parte com charneiras. Basicamente todos os itens bons inclusos. No caso da Revolução 
de 30, nos últimos 2 valores, temos 3 selos na quadra no estado ** (Goma plena) Certamente várias dezenas de mil Unidades 
Filatélicas. Não calculamos, mas acreditamos que o minimo pedido seja menos de 10% do valor de catalogo. Condição especial 
de pagamento deste lote: 10 parcelas iguais ! .............................................................................................................................6.000

COMEMORATIVOS - HISTÓRIA POSTAL
0696    Anos  1933/1934 - 17 Inteiros Postais tipo envelope (facial de 200Rs) e em todos + o selo C64 (Pró Aeroportos) 4 peças indo para o exterior.......................180
0697    SÓ PADRÃO RÉIS e EM FRANQUIAS ISOLADAS - 21 diferentes envelopes circulados. Selos: C9, 15, 18, 19, 75, 112, 113, 127, 129, 134, 139, 143, 145, 150, 
154, 156, Aéreo 43, 165, 167, 170 e 172. Os 2 últimos censurados - 1.804 UF (Acima de R$ 9.000)................................................................................................................750
0698    PADRÃO RÉIS - 26 envelopes circulados, sendo a grande maioria ao exterior, todos em franquia mista com outros selos comemorativos e/ou regulares, salvo 
2, com selos C167 e C170, censurados e em franquia isolada - 330 UF só eles....................................................................................................................................................250
0699   C9 (Próceres Panamericanos) Lote com 4 envelopes circulados, sendo 3 ao exterior, com destinos: Itália, Estados Unidos e Alemanha + 1 circulado inter-
namente com selo Próceres de 100Rs completando o porte. Vide imagem completa do lote na web...............................................................................................................220
0700  C14/16 (Centenário da Independência)  Conjunto com 9 envelopes circulados (7 para o exterior) + 1 vale de depósito........................................................180
0701   C16 (Centenário da Independência - 300Rs) Lote com 3 vales de depósito com o selo pagando o valor do prêmio. Origens: Varadouro (PB) Lages (SC) e 
Canavieiras (BA) Anos 1923/1924..............................................................................................................................................................................................................................200

694

695 - Coleção em Quadras
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702 - Cursos Juridicos - 12 Peças

703 - Café - 5 Peças 704 - Café - 10 Envelopes

705

708 - Revolução de 32 - 11 Envelopes

710 - Presidente Justo - 4 Peças

711 - 8 Envelopes

707 - Revolução de 30 - 10 Envelopes

706 - Revolução de 30 - 6 Peças

709 - Presidente Justo

712 - Amostras - 4 peças 714 - Turismo - 8 Envelopes 716 - Feira de Nova York - 28 Envelopes
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COMEMORATIVOS - HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
0702   C19/20 (Cursos Juridicos) Conjunto com 12 peças diversas, todas circuladas. Vide imagem completa do lote na web...............................................................240
0703   C21/22 (Café - Facias 100 e 200Rs) Conjunto com 5 envelopes circulados, todos para São Paulo e com selos regulares para completar o porte. Vide imagem 
completa do lote na web...............................................................................................................................................................................................................................................120
0704   C23 (Café - Facial 300Rs) Lote com 10 envelopes, todos circulados para São Paulo. Vide imagem completa do lote na web...................................................300
0705   C24/26 (Arquitetos) Lote com 4 envelopes circulados (2 para o exterior - 1 para o Canadá com chegada) e 2 internamente. Imagem completa na web...........80
0706   Revolução de 30 - Lote com 6 envelopes circulados, englobando os faciais de 100 a 1.000 Réis - 2 circulados internamente e 4 para o exterior (1 registrado, 
1 registrado com AR, 1 junto com Cinta de 20Rs e 1 registrado com valor declarado, mas faltando parte da peça no lado superior, onde não sabemos se tinha + algum 
selo - bela etiqueta de valor) Vide imagem completa na web ..................................................................................................................................................................................80
0707   Revolução de 30 - Lote com 10 envelopes circulados (2 ao exterior) e 3 Registrados. Engloba entre os faciais de 10Rs e 700Rs. Vide imagem completa do lote 
na web.............................................................................................................................................................................................................................................................................160
0708   Revolução de 32 - Lote com 11 envelopes circulados, maioria dentro da cidade de S.Paulo. Incluso Censurados e Expressos. Abrange os faciais entre 100Rs 
e 1.000Rs. Vide imagem completa na web. Cada peça tem descrição individual. Pouco comum aparecerem quantias assim desta série..................................................550
0709   C60/63 - Presidente Justo - Lote com 5 envelopes circulados, sendo 1 ao exterior (Registrado) e outro Via Varig. Engloba os faciais: 200, 400 e 1$000. Vide 
imagem completa do lote na web................................................................................................................................................................................................................................100
0710   C60/63 - Presidente Justo - Lote com 4 envelopes circulados, sendo 3 com o facial de 200 Reis e 1 com facial de 200Rs + 1.000Rs - 3 circulados ao exterior 
e 1 internamente (registrado e com 3 selos de 200Rs + Pró Aeroportos)................................................................................................................................................................55
0711   C86/87 - Capitania de Pernambuco - Conjunto com 8 envelopes circulados, sendo metade internamente (1 registrado e 2 expressos) e 4 para o exterior (2 
registrados)......................................................................................................................................................................................................................................................................90
0712   C111 - Feira de Amostras - Conjunto com 4 envelopes circulados, sendo 3 internamente (2 Expressos e 1 Registrado - com recibo anexo) e 1 para o exterior 
(Austria)...........................................................................................................................................................................................................................................................................50
0713   C112 - Congresso Eucarístico - Conjunto com 7 envelopes circulados, sendo 4 internamente (1 registrado, 1 expresso e 1 só frente) e 3 para o exterior (2 
registrados) 3 envelopes são timbrados da Grande Exposição Agrícola/Industrial/Artística e Histórica de S.Paulo - 1 selo com a variedade "1336"...............................70
0714   Série Turismo - Lote com 8 envelopes circulados, entre faciais de 300Rs e 5$000 - 6 ao exterior e 3 Registrados. Vide imagem completa na web...............120
0715   C134 (Arcos do Rio de Janeiro) Lote com 7 diferentes composições de franquia com este selo. Entre anos 1938 e 1942. Imagem completa na web...........100
0716   C139/142 (Feira de Nova York) Lote com 28 envelopes circulados, assim dividido pelos faciais: 400Rs - 6 isolados, 2 mistos + 800Rs - 4 mistos, 1 múltiplo 
+ 1.200Rs (4 isolados, 2 mistos) + 1.600Rs (5 isolados , 2 mistos) + 1 envelope com a série completa + outros selos complementares.....................................................200
0717    PRÓ JUVENTUDE - Série comum (C146/149) e série Aérea (A52/56) Lote com 21 envelopes circulados. Incluso 2 com a série normal completa, vários reg-
istrados, censurado etc.................................................................................................................................................................................................................................................250
0718    5.400Rs CENTENÁRIO DE PORTUGAL - Conjunto com 18 envelopes circulados, sendo 17 ao exterior (maioria Alemanha e apenas 1 com selo Netinha 
para completar o porte) Não separado pelos 2 tipos de � ligrana...........................................................................................................................................................................100
0719   C154/156 (Feira de Nova York) Lote com 5 envelopes circulados, todos ao exterior - 3 Registrados. 1 deles bem descolorido. Vide imagem na web.........125
0720 FRANQUIAS ISOLADAS PADRÃO RÉIS - Coleção com 42 diferentes FRANQUIAS ISOLADAS entre C9 e C177. Mediante solicitação enviaremos a 
relação dos selos constantes neste lote - 3.924 UF ! (Cerca de R$ 20.000 !) Aqui pedimos apenas 7,5% deste valor....................................................................................1.500

715 - Arcos - 7 Peças

717 - Pró Juventude - 21 Envelopes
718 - Portugal - 18 Envelopes

720 - Franquia Isolada - Padrão Réis
713 - 7 Envelopes

719 - Feira Nova York - 5 Envelopes
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721 - Franquias Isoladas - 863 !! Peças 722 - Franquias Isoladas - 66 Diferentes

725 - Anos 40 - 84 Peças

728 - Décadas 80/90 - 470 Itens

730 - Só Variedades

723 - Padrão Réis Décade de 40 - 46 Envelopes

734 - Lote com 5 séries completas sem carimbo

736 - # A36 - Folha completa

738 - # A38 - 11 selos no total
735 - Lote com 5 séries completas com carimbo



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

75

COMEMORATIVOS - HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
0721    FRANQUIAS ISOLADAS - Volumosa coleção entre C9 (Próceres Panamericanos) e o ano 2017, contendo 863 peças, todas diferentes e em FRAN-
QUIAS ISOLADAS. Lote similar ao # 2566 da nossa 64ª VSO de 28/10/2017, mas agora em menor quantidade. Aqui pedimos a mesma proporção do lote citado, 
ou seja, na média de R$ 3 por peça, que é muito barato em se tratando de franquias isoladas. Ideal para quem quer começar uma coleção deste setor............2.500
0722    FRANQUIAS ISOLADAS - 66 diferentes FRANQUIAS ISOLADAS entre anos 1937 e 2017. Incluso 6 do padrão Réis: 127, 134, 145, 156, 167 e 170 - Os 2 
últimos censurados - 508 UF (Acima de R$ 2.500) só esta parte...........................................................................................................................................................................400
0723    DÉCADA 40 (SÓ PADRÃO RÉIS)- Lote com 46 envelopes circulados, entre franquias ISOLADAS e MISTAS. Incluso # 177 em franquia isolada com marca 
transorma de distribuição (R$ 2.000 só ela) Normal qualidade para lote. Aqui pedimos pouco + de R$ 15 por item...................................................................................700
0725    ANOS 40 - 84 envelopes circulados, alguns com selos do � nal dos anos 30. Incluso Registrados, para o exterior etc. Aqui saindo a menos de R$ 4 cada......300
0726    ANOS 50 - 104 envelopes circulados, basicamente todos para ao exterior com vários registrados.................................................................................................110
0727    ANOS 60 - 139 envelopes endereçados para a Alemanha, mas não temos como con� rmar se todos foram realmente circulados, pois muitos tem quadras 
sobre a peça e talvez tenham sido apenas carimbados. Vendido nestas condições..............................................................................................................................................150
0728    DÉCADAS 80/90 (CEARÁ) - Caixa contendo 470 envelopes circulados, basicamente todos dentro do Estado do Ceará (cidades do interior para a Capital 
- Fortaleza) e a grande maioria entre o � nal dos anos 80 e começo dos 90. Sempre em franquias mistas junto com outros selos comemorativos e/ou regulares. .......300
0729    ANOS 90/COMEÇO 2000 - Caixa com 800 envelopes circulados. Lote 2928 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 400 e agora ofereci-
do com bom desconto...................................................................................................................................................................................................................................................300
0730   VARIEDADES - 8 envelopes circulados (4 para o exterior) e porteados com VARIEDADES CATALOGADAS e/ou outros selos: 100C (S de Brasil com bola)
112A (data 1336) 198A (A com perna curta) 260A (Bpasil) 262A (ponto antes de 60) 325B (dupla impressão do preto)363A (bola no pé do atleta) e Aéreo 61A (re-
inciso) Pouco comum aparecerem conjuntos assim................................................................................................................................................................................................160
0731    121 envelopes circulados, todos em franquias mistas com outros selos comemorativos e/ou regulares. Diversos para o exterior e 24 são REGISTRADOS. 
Assim dividido pelas décadas: 50 (44 itens) 60 (16 itens) 70 (4 itens) 80 (16 itens) 90 (41 itens)......................................................................................................................170
0732   127 peças circuladas entre anos 60 e ano 2015. Incluso para o exterior e registrados.........................................................................................................................120
0733  Caixa contedo 427 envelopes com franquias isoladas e mistas (grande maioria) entre décadas de 40 (pós período do Réis) e anos 2000, assim dividido pelas 
décadas: 40 (48 peças) 50 (31 peças) 60 (83 peças) 70 (33 peças) 80 (77 peças) 90 (104 peças) e 2000 em diante (51 peças) Todos circulados com outros selos comem-
orativos e/ou regulares. Alguns envelopes em formato fora do padrão. Vários registrados e outros tantos indo ao exterior. Aqui pedimos pouco + de R$ 1................450

AÉREOS - SELOS
0734  */(*)  1/16 - 1ª Série completa Mal Hermes - Lote com 5 Séries completas - 1.400 UF = Cerca de R$ 7.000........................................................................................700
0735  ◉  1/16 - 1ª Série completa Mal Hermes - Lote com 5 Séries completas - 1.365 UF = Cerca de R$ 7.000..............................................................................................500
0736  */**  36 - 3$000 Nyrba - Folha completa com 100 selos, maioria ** - 1.000 UF (Cerca de R$ 5.000).....................................................................................................450
0737  */**  37 - 3$500 Bandeira Nacional - Folha completa com 100 selos - metade ** - 1.000 UF (Cerca de R$ 5.000)...............................................................................400
0738  */◉/(*)  38 - 2$500/3$000 - Lote com 11 selos: 4 ◉ e 7 sem carimbo, com e sem goma - 550 UF(Cerca de R$ 2.800)...........................................................................300
0739  */◉/(*)  38 - 2$500/3$000 - Lote com 30 selos: 18 usados e 12 sem carimbo, com e sem goma. Parte com pontos de ferrugem - 1.500 UF (Cerca de R$ 7.500).......380
0740  (*)  38 - 2.500 - Rara PROVA DE SOBRECARGA - Múltiplo em papel tipo celofane com 25 !! sobrecargas. Acreditamos ser o maior múltiplo conhecido desta 
maneira - Único ? Aqui pedimos apenas R$ 55 por prova...................................................................................................................................................................................1.500
0741  **/*  46D - Presidente Morinigo - Dupla Impressão - Cartela com 9 selos. Apenas 2 estão * mas bem limpos e os demais ** - 1.170 UF (Cerca de R$ 5.800) Aqui 
pedimos menos de 7% de catálogo.............................................................................................................................................................................................................................400

737 - # A37 - Folha completa
741 - 9 selos com Dupla Impressão

740 - PROVA de Sobrecarga

739 - # A38 - Lote com 30 selos
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742 - Dupla Impressão - 51 !! Selos

746 - Impressão Dupla - 12 Selos

743 - Lote com 4 faltas de cor

747 - Impressão Dupla - 26 Selos

744

755 - 11 Série em Quadras com carimbo
748 - Todos Sobrecarga Dupla

749 - Todos Sobrecarga Invertida

760 - Só Variedades na Sobrecarga

763 - Série Aeronáutica - Acima de 450 selos sem carimbo

762 - Só Série Próceres759 - Só Variedades 

764 - Carimbologia - 25 Diferentes
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AÉREOS - SELOS (Continuação)
0742  **  46D - Presidente Morinigo - Dupla Impressão - Cartela com 51 selos com a dupla impressão, mais ou menos intensa, mas todos são originários de 1 
folha inteira que foi aberta - 150UF x 51 = 7.650 UF = Cerca de R$ 39.000. Aqui pedimos apenas cerca de 5% !! de catálogo...................................................2.000
0743  **/*  47K - Presidente Penaranda - Falta de cores: 2x sem o amarelo, 1 x sem o verde e 4x sem o vermelho - 490 UF (Cerca de R$ 2.500)....................................280
0744  */(*) 48/50 - Centenário do Selo - Lote com 5 VARIEDADES: 1,00: par e meio sem picote + falta do picote vertical + 2,00: Par horizontal sem picote + selo 
isolado com grande deslocamento do verde + do picote vertical e 5,00: Par e meio com gigantesco deslocamento do picote horizontal....................................................150
0745  *  48/50 - Centenário do Selo - Pequeno conjunto montado em folhas quadriculadas e só contendo variedades e assim dividido pelos faciais: 1,00 (1) 2,00 (2) 
e 5,00 (13) Todos sem carimbo, maioria gomados (com ela alterada) e parte em múltiplos. Maioria catalogados: 50B1x7, 50B2 e 50Cx9. Alto valor de catalogo. Lote 
3015 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 180 e agora sendo oferecido com desconto............................................................................................120
0746  **/*  51C - Conferência Advogados – Cartela contendo 12 selos, todos com impressão dupla. 3 deles ** e os outros *, mas bem limpos – 1.890 UF (Cerca de R$ 
9.500). Aqui pedimos  menos de 3%!! de catalogo, que dá ótima margem para revenda.............................................................................................................................290
0747  **/*  51C - Conferência Advogados – Cartela contendo 26 selos, todos com impressão dupla. Embora alguns estejam **, calculamos todos pela 2ª coluna (+ 
baratos) 3.120 UF = Cerca de R$ 16.000. Aqui pedimos apenas 5% !! de catálogo.............................................................................................................................................800
0748  **/*  52D - Pró Juventude - Cartela contendo 10 selos, todos com a sobrecarga dupla. 2 deles ** e 8 *, mas com apenas poucos pontos de ferrugem - 
2.160UF (Cerca de R$ 11.000) A proporção aqui é de apenas 2,5 % !! de catálogo.......................................................................................................................................250
0749  **  54C - Pró Juventude - 6 selos, todos com a sobrecarga invertida. 5 deles absolutamente ** e 1 com levíssimo ponto de ferrugem - 1.470 UF (Cerca de 
R$ 7.400) Aqui pedimos apenas 3% !! do valor de catalogo..............................................................................................................................................................................220
0750  **/*  58A - Esperanto - Cartela contendo 19 Quadras, � cando sempre 1 selo na quadra com a variedade. Com certeza alguns estão **, mas aqui calculamos sem-
pre pelo + barato (2ª coluna) 19 x 20UF = 380 UF + 85 UF dos selos normais = 465 UF = Cerca de R$ 2.300. Aqui pedimos apenas 4% de catálogo.............................95
0751  ◉  63/64 - Rotary - 7 Séries completas em quadras com carimbo comemorativo - 280 UF = R$ 1.400 (Cotação de 25 anos atrás)......................................................85
0752  ◉  65/66 - Quitandinha - 14 Séries completas em quadras com carimbo comemorativo de Quitandinha - 280 UF = R$ 1.400 (Cotação de 25 anos atrás)...........50
0753  ◉  71 - Guararapes - 15 quadras com carimbo de 1º dia - 600 UF = Cerca de R$ 3.000 (Cotação de 25 anos atrás)............................................................................100
0754  ◉  72 - Salvador - 30 quadras com carimbo comemorativo - 300 UF = Cerca de R$ 1.500 (Cotação de 25 anos atrás).........................................................................55
0755  ◉  75/76 - Copa do Mundo de Futebol - 11 Séries em quadras com carimbo comemorativo - 990 UF = Cerca de R$ 4.950 (Cotação de 25 anos atrás)...............250
0756  ◉  80/84 - Santos Dumont - 12 Séries  completas em quadras com carimbo comemorativo - 600 UF = Cerca de R$ 3.000 (Cotação de 25 anos atrás)...............100
0757  ◉  85 - Baden Powell - 12 quadras com carimbo comemorativo - 120 UF = Cerca de R$ 600 (Cotação de 25 anos atrás)...................................................................50
0758  ◉  87B - Basket - Cartela com 10 selos com a variedade "1958" no lugar de 1959 - 200 UF = Cerca de R$ 1.000...................................................................................50

    .AÉREOS - ACUMULAÇÕES (SELOS)
0759  */(*)/◉   1ª SÉRIE - MAL HERMES - SÓ VARIEDADES NA SOBRECARGA - Pequeno lote encaixado em folhas de classificador, com basicamente 35 Varie-
dades diferentes, de 15 tipos diferentes (incluso dos 2 últimos) e separado pelas 4 posições de deslocamento: Para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. 
Alguns discretos e outros + marcantes. Aqui saindo à R$ 10 cada........................................................................................................................................................................350
0760  */◉   1ª SÉRIE - MAL HERMES - SÓ VARIEDADES NA SOBRECARGA - 18 Variedades diversas, englobando 7 diferentes faciais: Transparência, sobrecargas 
deslocadas de um modo geral e falhas. Parte em múltiplos........................................................................................................................................................................130
0761  */(*)   1ª SÉRIE - MAL HERMES - SÓ MÚTIPLOS - Estoque com 755 selos dos 5 primeiros selos e todos em blocos maiores, entre 9 selos e 96 selos e assim 
distribuído por eles: A1 x 559 selos, A2 x 19 selos, A3 x 116 selos, A4 x 25 selos e A5 x 36 selos. Total 1.265 UF = R$ 6.300. Aqui pedimos - de 10% deste valor.......600
0762  */(*) PRÓCERES AERONAÚTICA - Facial 2$000 (3 Quadras + 4 isolados + 2 quadras do # 32) 5$000 (1 quadra + 3 isolados + quadra do # 35) e 10$000 (4 selos 
isolados) 664 UF (Acima de R$ 3.300) pelos tipos + comuns/baratos..................................................................................................................................................................400
0763  *   SÉRIE AERONÁUTICA - Estoque dentro de classificador, englobando as 2 filigranas e as 2 denteações. Ao todo 450 selos na filigrana G, assim dividido pelos 
faciais: 50Rs (16 Quadras, Tira de 5, Bloco de 8, Bloco de 9, 5 blocos de 10 e Bloco de 12 - Total 148 selos) 200Rs (6 Quadras, 1 sextilha, 2 blocos de 8 e bloco de 20 selos 
com cabeçalho superior: Emissão de 1933, ordem nº 40, Machina nº 38 - Total 66 selos) 300Rs (19 Quadras, 4 blocos de 8 e 2 blocos de 12 selos) 500Rs (8 Quadras e 7 
blocos de 8 selos) e 1.000Rs (2 quadras, sendo uma delas # 21Aa - 560 UF = Acima de R$ 2.800 - Total 16 selos) Total de selos na filigrana G: 450 selos e depois temos 
+ 7 quadras na filigrana K: 50Rs, 200Rs x 3, 500Rs x 2 e 1.000Rs. Não separados pelos picotes e variedades (catalogadas ou não) Alguns selos estão **. Altissimo valor 
de catálogo se somados e separados um a um...........................................................................................................................................................................................................500
0764  ◉   SÉRIE AERONÁUTICA - CARIMBOLOGIA - Cartela com 25 diferentes carimbos entre faciais de 50 Réis e 1$000 Réis. Boa parte em múltiplos. Todos 
identificados..................................................................................................................................................................................................................................................................150
0765  */(*)/** Coleção encaixada em folhas de classificador com vários valores medianos e melhores, como: 1/16 completo, 21a, 21Aa, 23/25A, 24C, 25C, 27B, 33, 
38, 45FM no estado ** e 51C - Só nestes citados, temos 1.445 UF = Acima de R$ 7.300...................................................................................................................................850

Simbologia utilizada:
       ** - Goma plena, sem marca de charneira e sem pontos de ferrugem

        *- Sem carimbo, gomado, mas com ela alterada por estar com charneira 
e/ou pontos de ferrugem etc. Em alguns casos  utilizamos os termos "muito 
limpo" que signi� ca que basicamente só temos a charneira ou simplesmente 

a marca dela e sem ferrugem.
      (*) - Sem carimbo e sem goma

       ◉ - Usado/Obliterado/Carimbado
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769 - Série Primazia - 24 Envelopes

770 - 20 Envelopes

766 - Variedades - 185 Diferentes !! todas não catalogadas

771 - Lote com 56 Envelopes

773 - 5 Séries Completas

778 - Lote com 35 Séries Completas

779 - Estoque com 67 Selos

774 - Carimbos de Cor - 15 selos

772 - Estoque com quase 400 Selos

775 - Séries Completas + extras

777 - Lote com 24 Exemplares

776 - Tinta borrada

781 - Coleção quase completa

782 - Coleção quase completa

784 - 9 Variedades
783 - Coleção Completa
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AÉREOS - ACUMULAÇÕES (SELOS) (Continuação)
0766  */(*)/ ◉  VARIEDADES/CURIOSIDADES e DEFEITOS DE IMPRESSÃO  - Lote dentro de classi� cador, contendo 185 VARIEDADES, maioria diferentes, to-
das NÃO CATALOGADAS: Riscos, falhas, letras/números partidos, nuances, Deslocamentos em Geral, Manchas, picotes parciais, vários pliês, acentos e + uma diver-
sidade de outros defeitos de impressão. Todos ordenados e devidamente assinalados. 67 deles estão em múltiplos, sendo parte em QUADRAS. Entre A1 (Mal Hermes) 
e A108 (Concilio Vaticano II) Bem Representado nas séries A48/50 (Centenário do Selo) e A52/56 (Pró Juventude) Este material é encontrado geralmente no varejo 
entre R$ 5 e R$ 50 e algumas até por +. Aqui pedimos menos de R$ 5 por item. Boa parte dos selos tipo, já valem bem + que isto, sem a variedade............................900
0767  */**   SÓ COMEMORATIVOS - Estoque dentro de pasta, contendo 3.340 selos, de 48 tipos diferentes e com um total de 2.626 UF = Acima de R$ 13.500. Entre 
nº 37 e nº 110. Aqui pedimos apenas 7 % do valor de catálogo, ou seja, cada selo sai na base de 0,30 centavos. Embora tenham muitos selos no estado  ** (goma plena) 
todos foram calculados pela 2ª coluna (+ barata) Temos o inventário do lote, se for preciso.........................................................................................................................1.000

    AÉREOS - HISTÓRIA POSTAL
0768   FRANQUIAS ISOLADAS - 19 diferentes franquias isoladas, só de selos comemorativos e entre A59 e A109............................................................................120
0769  SÉRIE PRIMAZIA - 50 Réis à 2$000 Réis - 24 envelopes circulados, basicamente todos para Porto Alegre. Pelo menos 1 selo da série (grande parte com o 
500 Réis  e/ou com o 1$000) e em todos os envelopes + o selo Pró Aeroportos (C64).......................................................................................................................................200
0770  SÉRIE PRIMAZIA - Lote com 20 envelopes circulados, quase todos para Pelotas. Todos com selo de 1$000 (Jahú) + selo (s) regular (es) fazendo a tarifa de 
1.200Rs - 19 deles também com o selo Pró Aeroportos (C64)................................................................................................................................................................................100
0771    3$000 Nyrba e 3$500 Bandeira Nacional - Lote com 56 envelopes circulados no total, todos ao exterior, sendo 22 do 3$000Rs Nyrba e 31 do 3$500 Bandeira 
Nacional. Quase todos com franquia adcional com selos regulares (vovó) Década de 30..................................................................................................................................250

CONDOR
0772  ◉  1ª Série - Estoque em folha de classificador e assim distribuído pelos faciais: 500Rs x 88 selos, 700Rs x 30, 1.000Rs x 106, 1.300Rs x 71, 2.000Rs x 48 e 3.000Rs 
x 48 selos. Total 391 selos usados, com 2.272UF = Cerca de R$ 10.500. Aqui pedimos apenas 5% !! de catálogo..........................................................................................500
0773  ◉  1ª Série - Conjunto com 5 séries completas usadas - 730 UF = Cerca de R$ 3.600. Aqui pedimos 7 % !! de catalogo....................................................................250
0774  ◉  1ª Série - CARIMBOS DE COR - 15 selos, de 5 diferentes faciais, apenas 1 em azul, demais em Roxo/Violeta + carimbo Berlin (facial 3$000) e Hamburg 
Sudamerika (facial de 1$000)......................................................................................................................................................................................................................................120
0775  (*)/*/**/ ◉ - 1ª Série - 1/7 - Lote com 6 séries completas sem carimbo + estoque com 110 selos ◉, assim distribuído: K1x18, K2x14, K3x23, K4x34, K5x16, K6x3 
e K7x2. Alto valor de catalogo. Alguns sem carimbo podem ser da 2ª tiragem (cores + claras)........................................................................................................................500
0776  (*)  10 - R400/1$300 - 3 exemplares com a tinta preta bem borrada em diferentes estágios.......................................................................................................................300
0777  ◉  11 - Victor Konder - Cartela com 24 exemplares. Parte com pontos de ferrugem - 1.320 UF(Acima de R$ 6.600)........................................................................800
0778  (*)/*/** - 12/15 - Lote com 35 séries completas, sendo 1/2 em múltiplos - 3.185 UF(Cerca de R$ 16.000)..........................................................................................800
0779  (*)  15 - 750/1.300 - Cartela com 67 selos. Todos em múltiplos maiores - 2.512 UF (Acima de R$ 12.000)Aqui pedimos menos de 2%  !! de catálogo....................200
0780  ◉ DATAS LEGÍVEIS - Folhas de caderno contendo 44 diferentes datas legíveis entre 2.2.1929 e 3.11.1930 e aplicado somente sobre selos da 1ª série. Lote 3093 
da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 160 e agora sendo oferecido com desconto....................................................................................................120
0781  */(*)  1/15 - Coleção montada em folhas de album GBF e faltando só o não emitido (4D) para estar completa nos selos tipo. Incluso a 2ª tiragem da 1ª série, mas 
não cotada - 1.066 UF (acima de R$ 5.000)................................................................................................................................................................................................................650
0782  */(*)  1/15 - Coleção montada em folhas de album GBF e faltando só o não emitido (4D) para estar completa nos selos tipo - nº 11 usado - 721 UF (cerca de R$ 3.
600).................................................................................................................................................................................................................................................................................440
0783  */(*)  1/15 - Coleção completa montada em folhas de album Ta� sa com protetores. Nº 8 Usado. Incluso as 2 cores do 4D - 1.556 UF (Cerca de R$ 7.800)....1.100

VARIG
0784   ◉  2 - 1$300 - Lote com 9 VARIEDADES na sobrecarga, ora deslocada (maioria) e 2 com anomalia nela - 1 novo sem goma. Vide imagem na web..................120
0785   ◉  3 - Variguinho - 5 exemplares, ficando 1 deles com a sobreestampa bem deslocada para cima - 450 UF (Cerca de R$ 2.300)....................................................290
0786  **/*  7(sem goma) 17, 24, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50 e 52 - Total 19 Quadras diferentes - 580 UF + (Cerca de R$ 2.900)...................370
0787  ◉/*/(*)  17/53 - Icaro Estilizado - Completo misto (novo/usado) afixado em antigas folhas de album com charneira - 536 UF (Cerca de R$ 2.700) ano 2016)...........350
0788   * 36/36A - 50Rs - Estoque contendo 308 selos, sendo 202 sem � ligrana (12 deles carimbados) e 106 � ligranados. Todos em blocos maiores ou até folhas com-
pletas. Acompanha folha completa do V29, mas não computada - 4.540 UF = Cerca de R$ 23.000. Aqui pedimos pouco + de 2 % !! do valor de catálogo..................500
0789   *  36A - 50Rs - Cartela com 20 selos � ligranados, sendo 18 gomados e 2 sem goma - 600 UF = Cerca de R$ 3.000. Aqui pedimos só 5 % !! de catálogo.............150
0790  (*) 36/36A - 50Rs - Folha completa  com 50 selos, � cando 9 deles � ligranados - R$ 1.413 pelo catalogo de 2013. Lote 3132 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 
com preço original de R$ 160 e agora sendo oferecido com desconto..................................................................................................................................................................120

786 - 19 Quadras diferentes

787 - Ícaro estilizado completo
788 - Estoque com 308 !! selos, sendo 106 filigranados
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799 - 10 selos no total

800 - 8 selos no total

792 - FALSOS - 273 !! Selos

806 - 10 Exemplares

812 - 10 Séries Completas

816 - 6 Sem Facial

805 - Acima de 2.000 Selos
817 - Estoque com 289 !! etiquetas

807 - Grande Lote

795 - Coleção completa

808 - 10 Séries Completas

803 - Specimen - 22 selos

798 797 - 10 selos

794 - Coleção com R$ 11.000 de catálogo

791 - 3 Quadras com Variedade
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VARIG (Continuação)
0791   */(*)  44 - E1.000/1.050 Expresso - 3 Quadras, � cando 1 selo em cada quadra com variedade: R de "Rs" (da sobrecarga) partido, em 2 diferentes estágios.............150
0792  ◉  FALSOS - ÍCARO ESTILIZADO - Lote com 273 selos FALSOS (selo e carimbo) para estudo e de 15 tipos diferentes. MATERIAL DE REFERÊNCIA e o 
comprador está ciente disto.........................................................................................................................................................................................................................................500
0793   ◉  FALSOS - 4 blocos com 10 selos em cada. Faciais: 50Rs verde azulado, 500Rs azul, 700Rs laranja e 700Rs verde claro. Selo e carimbo FALSOS...................100
0794  */**  Coleção montada em folhas de album GBF e faltando só o V24 para estar completa nos selos tipo. Apenas o V3 está usado. Um ou outro pode estar sem 
goma. Algumas repetições não computadas - 2.169 UF (Cerca de R$ 11.000)...................................................................................................................................................1.400
0795  */(*)  Coleção montada em folhas de album Ta� sa e completa nos selos tipo - 2.588 UF = Cerca de R$ 13.000..............................................................................1.600
0796   ◉/*/(*)  Classificador com  78 selos sem carimbo e 5 usados. Itens melhores no meio, como nºs 26, 32 e 33 - 2 de cada - 282UF só eles. Vimos alguns no estado 
** no meio do lote.........................................................................................................................................................................................................................................................350

ZEPPELIN
0797  ◉/*/(*)  10 - 2$500/200 - Cartela com 10 selos, sendo 2 ◉ e 8 sem carimbo, com e sem goma - 394 UF (Cerca de R$ 2.000)............................................................230
0798  *  10/11 - Série completa em quadras. Na quadra do # 11, 1 selo com a variedade 11A - 382 UF (Acima de R$ 1.900).....................................................................210
0799  ◉/*/(*)  11 - 5$000/300 - Cartela com 10 selos, sendo 1 ◉ e 9 sem carimbo, com e sem goma, sendo 1 deles o 11A - 545 UF (Cerca de R$ 2.700)........................300
0800  ◉/*/(*)  12 - 3$500/5$000 - Lote com 8 selos: 1 ◉ e 7 sem carimbo, com e sem goma, 1 deles estando ** - 325 UF (Cerca de R$ 1.600)..........................................180
0801  **  12/13 - Série completa em quadras. No nº 12, um selo está * - 800 UF.................................................................................................................................................460
0802  */◉  13 - 7$000/10$000 - Lote com 7 selos: 2 usados e 5 sem carimbo, todos gomados - 220 UF (Cerca de R$ 1.100)........................................................................140

DEPÓSITOS - SELOS e VALES POSTAIS
0803  **/(*)  SPECIMEN - 1ª Série - 22 valores diversos x 22,50 UF (média da série) = 495 UF = Cerca de R$ 2.500 - Cotação de 25 anos atrás..................................300
0804  ◉  Classi� cador com 232 selos, entre as 2 séries. Cerca de 35 pares no meio. Incluso facial de até 500$000 (cifra menor)....................................................................180
0805  ◉  Classi� cador importado com bem + de 2.000 selos, entre nº 1 e nº 87, mas a grande maioria da série Cifra Menor. Todos classi� cados por � ligrana/picote/sem 
� ligrana etc, mas não podemos comprovar se todos estão classi� cados certos. Enorme valor de catálogo..................................................................................................1.000

AUTÔMATOS - ETIQUETAS  
0806  (*)  1 - UPU 1979 - Facial 0,20 - Lote com 10 !! exemplares - 3.900 UF !! (Cerca de R$ 19.500)Aqui pedimos R$ 190 por peça................................................1.900
0807  (*)  1 - UPU 1979 - Lote oriundo do exterior, contendo: 10 etiquetas sem uso (todas facial 0,20) + 2 etiquetas com carimbo (Comemorativo e 1º dia) e 
depois + 3 desta forma: Facial de 0,50 colado sobre bloco da Brasiliana com carimbo comemorativo + 2 envelopes com faciais 0,70 e 3,20 com carimbo comem-
orativo alusivo. Qualidade européia. Luxo. Resumindo: 10 etiquetas sem uso e 5 usadas (3 em peças) 4.600 UF = Cerca de R$ 23.000. Pelo catalogo Michel de 
Automatos, temos 2.950 Euros = Cerca de R$ 20.000. Vide imagem completa na web................................................................................................................2.000
0808  **  6/6D - Feira de Frankfurt  - Lote com 10 Séries completas - 630 UF = Cerca de R$ 3.200. Aqui saindo cada série à R$ 47.........................................................470
0809  **/*  7(00,22) x 3 , 8 (00,31) x 5, 9 (00,36) x 3, 10 (00,51) x 2, 11 (01,05) x 4 novos e 1 com carimbo comemorativo. Acompanha etiqueta sem facial. Total 19 
etiquetas - 700 UF (Cerca de R$ 3.500).....................................................................................................................................................................................................................420
0810  **  7/11 – Pomba Branca – 2 séries completas - 400 UF (Cerca de R$ 2.000)..............................................................................................................................................230
0811  **/*  7/11 – Pomba Branca – 4 Séries completas - 3 etiquetas * no conjunto - 800 UF (Cerca de R$ 4.000)....................................................................................450
0812  */**  7A/11A - Pomba Branca - Lote com 10 séries completas - 2.000 UF(cerca de R$ 10.000)..........................................................................................................800
0813  **  Ararajuba - 17/21 - 8 séries completas - 560 UF (Cerca de R$ 2.800).......................................................................................................................................................320
0814  **  Ararajuba - 22/24 - 5 séries completas (1 selo * no meio) 120 UF (Cerca de R$ 600).........................................................................................................................100
0815  **  Ararajuba - 25/29 - 3 séries completas - 90 UF (Cerca de R$ 450)..........................................................................................................................................................90
0816  ** ARARAJUBA - 17A1 - Sem valor Facial - 1 par vertical e 4 etiquetas isoladas - 360 UF (Cerca de R$ 1.800).................................................................................220
0817  ** POMBA BRANCA (FUNDO AZUL) Estoque com 289 etiquetas, assim distribuído pelo facial: 0.50 x 21, 0.74 x 28, 0.75 x 23, 0.95 x 23, 1.85 x 14, 0.55 x 20, 
0.80 x 7, 1.05 x 8, 1.90 x 7, 0.85 x 11, 1.10 x 9, 2.05 x 12, 0.60 x 21, 0.90 x 47, 1.20 x 33 e 2.10 x5. Eventualmente uma ou outra com pontos de ferrugem - 1.088 UF (Cerca 
de R$ 5.500)...................................................................................................................................................................................................................................................................600
0818  ** POMBA BRANCA (FUNDO CINZA) Estoque com 156, assim distribuído pelo facial: 0.50 x 5, 0.74 x 5, 0.75 x 5, 0.95 x 5, 1.85 x 5, 0.55 x 20, 0.80 x 5, 1.05 x 5, 
1.90 x 5, 0.85 x 12, 1.10 x 10, 2.05 x 9, 0.60 x 18, 0.90 x 35, 1.20 x 7 e 2.10 x 5. Eventualmente uma ou outra com pontos de ferrugem - 704 UF(Cerca de R$ 3.500).....400

801

811 - 4 Séries Completas

802 - 7 Selos no total 818 - Estoque com 156 Etiquetas

809 - 19 etiquetas no total
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820 - Coleção quase completa 821 - Coleção Dupla

824 - Lote com 19 Envelopes

822 - 6 Envelopes823

832 - Carimbologia - 36 Carimbos

827 - Specimen - 107 Itens

829 - Conjunto com 150 Selos

825 - 11 Jogos Completos SE 7/11

833 - Specimen - 155 Itens

836 - 22 Cadernetas 835 - 31 Cadernetas

826 - 5 Peças
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AUTÔMATOS - ETIQUETAS (Continuação)

0819  ** ARARAJUBA -  Grande estoque com 924 !!, assim distribuído pelo facial: 0.27 x 14, 0.40 x 35, 0.45 x 116, 0.60 x 121, 1.50 
x 78, 0.55 x 101, 0.70 x 142, 0.80 x 165, 0.50 x 17, 0.74 x 20, 0.75 x 15, 0.95 x 14, 1.85 x 7, 1.05 x 3, 1.90 x 3, 0.85 x 4, 1.10 x 5, 2.05 
x 4, 0.90 x 16, 1.20 x 25 e 2.10 x 19. Eventualmente uma ou outra com pontos de ferrugem - 7.782 UF !! (Cerca de R$ 39.000 de 
catálogo)Acreditamos que este possa ser o último grande estoque disponível deste tipo de etiqueta.Aqui pedimos apenas 10% 
do valor de catálogo e parcelamos o pagamento em 8 parcelas iguais.......................................................................................3.900
0820  **  Coleção completa, salvo a rara série 12/16. O nº 1 no facial 00,50 e o 4/5 no facial 9600 - R$ 4.604 pelo catálogo de 2013......................................................1.080
0821  ◉/**  Coleção dupla (novos/carimbados) sem repetição e em cartelas. SE 2 (facial 1,00 novo) 4 (3 diferentes faciais ** e 3 diferentes ◉) 5 (igual ao nº 4) 6a/6C ** 
e ◉,  7A ◉, 8/11 ◉, 7/11 **, 7A/11A **, 17/21 **, 17/21 ◉, 25/29 **, 25/29 ◉, 30/34 ** e ◉ , 35/38 ** e ◉ , 39/47 ◉ ,48/49 ** e ◉, 50/52 ** e ◉, 56/58 ◉, 59/61 ◉, 62/65 ** e ◉, 
66/69 ** e ◉. Material limpissimo, uma vez que sua origem é européia - 1.446 UF (cerca de R$ 7.300)..........................................................................................................800

AUTÔMATOS - HISTÓRIA POSTAL
0822     Anos 1998/1999 - POMBA AZUL - Lote com 6 envelopes circulados, todos com etiqueta 7A (0,22) e só 1 deles está com + 2 selos regulares. Todos os demais 
estão isolados.................................................................................................................................................................................................................................................................100
0823     Anos 2001/2002 - ARARAJUBA - Lote com 4 envelopes circulados (1 para o exterior) sendo todos com a etiqueta 17 (facial 0,27) da seguinte forma: isolado, 
2 x junto com selos regulares e no envelope que vai para o exterior, junto com etiqueta 20 (0,40 Ararajuba) + selo comemorativo.............................................................75
0824     Anos 2000/2001 - ARARAJUBA - Lote com 19 envelopes circulados, todos com etiqueta SE 17 (Ararajuba - facial 0,27) sendo a grande maioria isolada-
mente. 2 peças com variedades: Facial partido horizontalmente e ele bem deslocado para a esquerda - 3 envelopes em tamanho fora do padrão. Valor das etiquetas fora 
do envelope: 570 UF (Cerca de R$ 2.900).................................................................................................................................................................................................................300
0825     Lote com 11 jogos completos SE 7/11 (Pomba Branca) todos circulados de Brasilia para o Rio de Janeiro, sendo que todos do valor de 01,05 registrados e com 
complemento de porte (vide imagem de 1 jogo) total 55 etiquetas x 20 UF cada (carimbada) = 1.100 UF (Cerca de R$ 5.500) fora o plus por estarem circuladas.......600
0826     Lote com 5 peças circuladas: 7A (ano 1998 com 2 selos regulares) 8A (ano 1999 - isolado sobre envelope) 17 (ano 2000 - isolado sobre envelope) 18 (ano 
2001 - isolado sobre envelope) 45 (ano 2004 - isolado sobre frente de envelope) Parte com pontos de ferrugem.........................................................................................100

OFICIAIS
0827  **/*/(*)  Ex 1/13SPM - SPECIMEN- Afonso Pena - Cartela com 107, nas 3 cores de sobreestampa: Preta, Azul e Vermelha - 1.980 UF (Cerca de R$ 10.000) pelo 
catálogo de 1995 (cotação de 25 anos atrás)..............................................................................................................................................................................................................900
0828  ◉/*/(*) AFONSO PENA - Conjunto montado em folhas quadriculadas com 143 selos, sendo boa parte em múltiplos  de até 16 selos(com e sem carimbo).......150
0829  ◉  AFONSO PENA - Conjunto em folhas de classificador, boa parte em múltiplos e com cerca de 150 selos. Incluso margens e canto de folha, carimbologia 
etc. No meio, bloco de até 14 selos. Vide imagem na web.......................................................................................................................................................................................100
0830  ◉/*/(*) WENCESLAU BRAZ - Lote com 137 selos novos e usados englobando todos os faciais e + 112 selos Sobrecarregados (Regular 339/343) com todos os 
faciais. Total 249 selos com bom valor de catalogo..................................................................................................................................................................................................160
0831  ◉/*/(*) Lote com 1.905 selos novos e usados, assim dividido pelas 2 primeiras séries: 960 do Mal Hermes até facial de 20$000 e 945 selos da série Afonso Pena 
- Incluso alguns múltiplos...........................................................................................................................................................................................................................................250
0832  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 36 Carimbos englobando as 3 séries, sendo a maioria sobre a série Afonso Pena. Os 18 múltiplos (até blocos de 6) foram 
calculados como 1 carimbo só.....................................................................................................................................................................................................................................160
0833  **/*/(*)  Ex 14/28SPM - 10Rs à 500$000 - SPECIMEN- Mal Hermes - Cartela com 155, sendo que muitos se diferem dos tipos descritos no catalogo RHM de 
1995. Aqui pedimos apenas R$ 10 !! por item........................................................................................................................................................................................................1.500

CADERNETAS
0834 **/* 16 - Rock in Rio II - 25 Cadernetas - 2.000 UF (Cerca de R$ 10.000) Aqui pedimos somente 2,5% !! de catalogo ou R$ 10 por peça !!..................................250
0835  **/*/◉ 16 - Rock in Rio II - 31 Cadernetas (27 sem uso e 4 carimbadas) - 2.480 UF (Cerca de R$ 12.000) Aqui pedimos somente 2,5% !! de catalogo ou R$ 10 por 
peça !!.............................................................................................................................................................................................................................................................................310
0836  **/* 19 - Comprovante de Franqueamento - 22 Cadernetas x 80 UF cada = 1.760 UF = Cerca de R$ 8.800........................................................................................440
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843

838 - 10 Cadernetas837 - 47 Cadernetas

850 - Coleção

852 - Coleção quase completa

839 - 19 Cadernetas

849 - # X91 - Lote com 201 selos e R$ 50.000

846 - # X19A 851 - Coleção

847 - # X19B

848 - # X26

841 - 6 Séries Completas

858 - Carimbologia - 19 Carimbos859 - Carimbologia - 19 Selos

842 - FALSOS - Lote com 21 Selos

844 - 10 Séries Completas
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CADERNETAS (Continuação)
0837  **/* 20 - Turma da Monica - 47 Cadernetas x 48 UF cada = 2.256 UF = Cerca de R$ 11.000.................................................................................................................350
0838  **/* 21 - Turma da Monica - 10 Cadernetas x 48 UF cada = 480 UF = Cerca de R$ 2.400......................................................................................................................160
0839  **/* 22 - Menino Maluquinho - 19 Cadernetas x 34 UF cada = 646 UF = Cerca de R$ 3.200.................................................................................................................200
0840  **/* Estoque com 133 assim dividido: Nº 16 x 2, 17 x 2, 19 x 2, 20, 21, 22, 23 x 44, 24 x 43, 25 x 17, 26 e 27 x 19. Acompanham + 4 do ano 2002 com selos comemora-
tivos e que não são catalogados - 2.315 UF(Quase R$ 12.000)................................................................................................................................................................................800

TAXA DEVIDA - SELOS  
0841  */(*)  1/9 - Cifra ABN Carmin - Lote com 6 Séries completas - 1.656 UF = Cerca de R$ 8.300.............................................................................................................900
0842  (*)/◉  1ª Série - FALSOS - Lote com 21 selos, englobando todos os faciais. Novos sem goma e carimbados (carimbo também falso) Todos FALSOS para compar-
ativo e vendidos como referência................................................................................................................................................................................................................................150
0843  (*)/*/ ◉  5 - 200Rs - 3 exemplares: 2 sem carimbo e 1 carimbado - 410 UF (Cerca de R$ 2.100)................................................................................................................190
0844  */(*)  1/9 - Cifra ABN Cores - Lote com 10 Séries completas - 600 UF = Cerca de R$ 3.000..................................................................................................................430
0845  ◉  18/18a - 10 Réis - 3 Jogos nas 2 cores - 219 UF (Cerca de R$ 2.100).........................................................................................................................................................125
0846  (*) 19A - 20 Réis - Picote � no - Cartela com 24 selos = 768 UF = Cerca de R$ 3.900..............................................................................................................................400
0847  (*)/* 19B - 20 Réis - Picote misto - Cartela com 23 selos = 828 UF = Cerca de R$ 4.100.........................................................................................................................420
0848  (*)/* 26 - 200 Réis Filigrana Indistinta - 30 selos, sendo 4 Quadras, 3 pares e 8 selos isolados - 360 UF = Cerca de R$ 1.800..........................................................200
0849  **/*  91 - 20Rs - Filigrana Casa + menor - 201 selos, basicamente todos ** e salvo uma pequena tira, todos em múltiplos grandes – 10.050 UF  ! (Acima de R$ 
50.000)Aqui o mínimo pedido sai por pouco + de 1,2% !! de catalogo.  Que é muito vantajoso inclusive para revenda..............................................................................560
0850  */(*)  Coleção montada com protetores, em folhas de album Ta� sa e faltando só 2 selos (o raro # 26A e 26B) para estar completa nos selos tipo. Nada separado 
pelos papéis e posições de � ligrana, mas também sempre calculamos o valor do selo + barato. RHM 1/91 - Total 969UF = Cerca de R$ 5.000.....................................600
0851  */(*)  Coleção "irmã" do lote acima e agora só faltando 1 selo, o raro # 26A - Total 1.019UF = Cerca de R$ 5.300.............................................................................650
0852  */(*)/**  Coleção especializada encaixada sequencialmente em classi� cador e montada com todos os selos existentes (variações) na última edição do catalogo 
RHM. Todos comprovadamente perfeitos (salvo a tipica denteação irregular na 3ª série) e classi� cados de forma correta, pelo tipo de papel/picote/� ligrana. Faltam 
apenas 8 selos para estar totalmente completa: 18Aa, 24B, 26A, 26B, 49LEs, 50LEs, 53 e 54. Todos em protetores e classi� cados com um total de 2.373UF = Cerca 
de R$ 12.000. Aqui pedimos apenas 15% deste valor............................................................................................................................................................................................1.800
0853  **/*  CIFRA HORIZONTAL - Estoque com 9.171 selos, quase todos em blocos maiores e diversas folhas completas. 18 tipos diferentes: # 40 x 100, 40A x 70, 41 
x 900, 42B x 900, 42D x 475, 43A x 100, 43E x 345, 44B x 145, 46 x 27, 47 x 3.400 (todos em folhas completas) 47Es x 400 (das folhas do # 47 - 1 � leira sem � ligrana) 
48a x 90, 48aEs x 10 (da folha do # 48) 56 x 95, 57 x 61, 60 x 103 e 2 valores da Cifra ABN: 27 x 1.800 e 29 x 150. Muito boa qualidade de um modo geral. Aqui temos 
18.396 UF (acima de R$ 92.000) Aqui pedimos menos de 0,07 !! centavos por selo..........................................................................................................................................630
0854  **/*/(*)  SPECIMEN - Cor carmim: facial 100Rs x 5 e Cifra de cor - facial 20Rs x 2 e 50Rs x 3 - Total 10 selos isolados..................................................................100
0855  **/*/(*)  SPECIMEN - Cifra ABN - Ex 27/39SPM - Lote com 48, do tipo com e sem serifa. Alguns podem ser diferentes dos mencionados no catalogo RHM de 
1995, onde o + barato cotava 15UF x 48 = 720 UF (Acima de R$ 3.600 para uma cotação de 25 anos atrás !) ................................................................................................600
0856  **/*/(*)  SPECIMEN - Cifra ABN - Ex 27/39SPM - Cartela com 166 selos, do tipo com e sem serifa. Alguns são diferentes dos mencionados no catalogo 
RHM de 1995, onde o + barato cotava 15UF (cotação de 25 anos atrás) x 166 = 2.490UF = Cerca de R$ 15.000. Vários seguramente cotam até o dobro deste 
valor, mas nos baseamos todos pelo valor menor, que era de 15UF...............................................................................................................................................2.200
0857  **/*  Estoque com acima de 3.200 selos, de 19 tipos diferentes. 16 deles em folhas completas e entre # 29 e 89. Basicamente só temos blocos maiores e folhas 
completas no lote. Nesta quantidade, o ideal é a procura por defeitos de chapa, cabeçalhos etc - 6.086UF = Cerca de R$ 31.000. Aqui pedimos apenas 1,5 % de catálogo 
ou cada selo saindo à 0,14 centavos !! Mediante solicitação enviaremos o inventário do lote............................................................................................................................470
0858  ◉  CARIMBOLOGIA - 19 Carimbos diversos, com grande variedade de tipos, quase todos das 2 primeiras séries...........................................................................100
0859  ◉  CARIMBOLOGIA - 19 selos entre emissões Vovó e Netinha, com carimbo "T". Incluso par com carimbo 200 Réis. Vide imagem na web..............................90
0860  (*)/*  QUADRAS - Coleção em folhas de classi� cador, contendo 55 diferentes QUADRAS entre T11 e T91. Todas identi� cadas. Incluso séries completas e a boa 
# 91 (200UF = Acima der R$ 1.000) No total temos 1.158UF = Cerca de R$ 6.000............................................................................................................................................750
0861  **/*/(*)/ ◉  Pacote com 1.600 novos e usados, desde a 1ª série sendo que 7 estão em blocos maiores ou folhas completas: # 39 - folha completas com 100 (*) divid-
ida em 4 grandes pedaços + # 83 - Bloco de 110 + # 42B - folha completa com 110 + # 64 - folha completa com 150 + # 87 - folha completa com 150 + # 65 e 66 - ambos 
em folhas completas com 150 selos. Só estes citados somam 2.385 UF pelo catálogo de 2016, fora todo o resto...........................................................................................600

856 - Specimen - 166 Selos

855 - Specimen - 48 Selos

860 - 55 Quadras Diferentes
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867 - 21 Peças no total

862 - Estoque em Classificador

864 - Caixa com 1.300 Selos

877863 - 63 Variedades/Anomalias

878 - 10 Peças

879 - Lote com 13 Peças

871 - Lote com 30 Peças

872 - Lote com 20 Peças

875 - Lote com 30 Peças 874 - Lote com 80 Peças 870 - Período do Império completo

868 - 9 Peças no total

873 - Lote com 80 Peças

866 - 7 Peças no total
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TAXA DEVIDA - SELOS   (Continuação)
0862  ◉/*/(*)  Classi� cador tipo estoque (de um lado o selo sem carimbo e no outro o selo carimbado/usado) e englobando todas as séries. Bem + de 1.000 selos no 
total, entre com e sem carimbo. Separados pelos diversos tipos existentes entre papéis/� ligranas/denteações etc. A origem era de um colecionador muito criterioso, 
mas não podemos garantir que todas as classi� cações estão corretas. Dezenas de itens medianos e alguns melhores,como: 18A x 8 (novos sem goma) 18Aa x 6 (novos 
sem goma) 26B x 4 usados, 45 x 6 novos com goma, 45A x 8 novos com goma e 53 novo + usado. Só neste poucos itens, nós temos 2.970 UF = Cerca de R$ 15.000. Aqui 
pedimos 4,5% deste valor, só nos baseando nos destaques, fora todos os outros centenas de selos..................................................................................................................650
0863  (*)/*/◉  VARIEDADES/CURIOSIDADES/ANOMALIAS - Cartela contendo 63 itens, todos com sua variedade assinalada: Pontos, Manchas, Deslocamentos/De-
scentragens, Riscos, Pliê, Formatos diferentes, 1 Ensaio, Dupla picotagem etc. Engloba desde a 2ª série. Parte em múltiplos. Aqui pedimos - de R$ 7 por selo..........400
0864  ◉/*/(*)  Caixa com 1.300 selos com e sem carimbo, com alguns múltiplos e com 19 selos usados entre # 20A e 20B e que marcam uma média de 34UF = 646UF 
= Cerca de R$ 3.300 fora todo o resto. Começa basicamente à partir do selo X18..............................................................................................................................................300
0865  ◉/*/(*)  Classi� cador com 520 selos diversos, novos e usados. Começa à partir da 2ª série. Parte separado pelo tipo, mas não pela � ligrana. Incluso alguns 
múltiplos (quadras e até blocos de 10).......................................................................................................................................................................................................................125

TAXA DEVIDA - HISTÓRIA POSTAL
0866    Lote com 7 peças (vide imagem completa na web) circuladas entre anos 1913 e 2003 - 2 com selo de Taxa, 4 só com indicação "T" e/ou valor e indo para a 
Posta Restante e selo pagando o serviço.....................................................................................................................................................................................................................100
0867    Lote com 21 peças (envelopes/cartões postais e inteiros postais) circulados do exterior para o Brasil e taxadas quando da sua saída. Paises: Inglaterra, Canadá, 
Argentina, Israel, Suiça, Zimbabwe !, India, Alemanha, França, Suécia, Nações Unidas, Noruega, Espanha e Austria. Todos com o devido carimbo de Taxa e em alguns 
casos, a indicação devida. Ano 1909 a 1996..............................................................................................................................................................................................................140
0868    Lote com 9 peças entre envelopes, inteiros postais e cartões postais, circulados do Brasil para a o exterior e a maioria taxados quando na entrada nos devidos 
países. Basicamente todos com a indicação de Taxa e com o valor devido de forma manuscrita. Só 1 peça com o selo para pagar a taxa. Destinos: Alemanha, Argentina, 
Suiça (com o selo) Portugal e Suécia. Anos 1908 a 1978.........................................................................................................................................................................................120

HANSEN
0869  /**/*/◉  Lote composto de milhares de selos, entre isolados, peças maiores e 11 folhas COMPLETAS (H 5, 7, 8, 9, 12, 16 colado em as 2 partes, 18x2, 22x2 e 27) 
Além de 14 Envelopes de 1º Dia, entre anos 1962 e 1991 e de 2 cartelas com "Variedades/Curiosidades" entre: Manchas, traços, Deslocamentos diversos de picote, Pic-
otes duplos, 620SD em par sem picote e sem goma - 125UF (Cerca de R$ 625) e no � nal, 21 Quadras com diferentes carimbos de 1ª Dia e/ou Comemorativo. Simpático 
conjunto para quem quer começar uma coleção do setor, que tem começo e � m, visto que não são + emitidos...........................................................................................400.

INTEIROS POSTAIS - ENVELOPES (EN) 
0870 - 1/14 - Todas sem uso. Período do Império completo. Algumas em qualidade européia - 398 UF (Cerca de R$ 2.000).............................................................270
0871 - 4 - 300Rs - Lote com 30 peças sem uso. Boa/Muito boa qualidade geral - 450 UF = Cerca de R$ 2.250.............................................................................................200
0872 - 7 - 300Rs - Lote com 20 peças sem uso. Boa/Muito boa qualidade geral - 300 UF = Cerca de R$ 1.500.............................................................................................120
0873 - 8 - 100Rs - Lote com 80 !! peças sem uso. Boa/Muito boa qualidade geral - 1.600 UF = Cerca de R$ 8.000.......................................................................................600
0874 - 11 - 100Rs - Lote com 80 !! peças sem uso. Boa/Muito boa qualidade geral - 1.200 UF = Cerca de R$ 6.000......................................................................................480
0875 - 14 - 300Rs - Lote com 30 peças sem uso. Boa/Muito boa qualidade geral - 750 UF = Cerca de R$ 3.750.............................................................................................280
0876 - 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33 e 35 - Todos novos sem uso e quase todos em qualidade européia - 251 UF (Cerca de R$ 1.250)..............................................250
0877 - 36, 39, 40, 41 e 42 - Todos do facial de 100 Réis e muito boa qualidade, alguns quase européia - 129 UF = Cerca de R$ 650.........................................................100
0878 - 49 - 300Rs - Lote com 10 peças sem uso. Média/Boa qualidade geral - 500 UF (cerca de R$ 2.500)....................................................................................................200
0879 - 52 - 500Rs - Lote com 13 peças sem uso. Média/Boa qualidade geral - 390 UF (cerca de R$ 2.000)....................................................................................................160
0880 - 78 - 200Rs - 4 peças sem uso. Boa/Muito Boa qualidade geral - 920 UF (cerca de R$ 4.600)................................................................................................................400
0881- Coleção com 38 peças diferentes, entre Império e República, todas SEM USO: EN 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15F1, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 34 (senão e não cotado 
- marca 400 UF !) 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 61 (2 nuances de cor) 62, 63, 68, 69, 70, 75, 76 e 83 - Só do período antigo - 1.529 UF (Cerca de R$ 7.700) 
Aqui pedimos menos de 9 % do valor de catálogo. Temos peças desde com ferrugem, até peças em qualidade Européia...........................................................................600
0882 - Coleção com 31 peças diferentes, todas sem selos adicionais e entre Império e República, todas CIRCULADAS: EN 3, 9, 26, 31, 33, 35, 36, 43, 45, 47, 48, 49, 
50, 51, 54, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 76DE, 78, 78DE (900 UF = R$ 3.600 !!) e 83. Normal qualidade encontrada no mercado e em lotes - 2.803 UF = 
acima de R$ 14.000. Aqui pedimos menos de 5% !! do valor de catálogo.............................................................................................................................................................600
0883 - Estoque com 66 peças, todas SEM USO, sendo 34 do Império e 32 da República. Média/Boa e ótima qualidade de um modo geral. Algumas marcando até o 
equivalente a R$ 450 de catálogo. Grande maioria identi� cadas. Certamente bem + de 1.500 UF (acima de R$ 7.500) de catálogo..........................................................400

880 - Lote com 4 Peças

881 - Coleção com 38 Peças diferentes
882 - Coleção com 31 peças diferentes
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885 - Lote com 20 Peças 886 - Lote com 10 Peças 887 - Lote com 20 Peças

888 - 10 Séries

896
897

898

894

895

904 - Lote com 11 Peças

892

890 - Lote com 20 Séries 889 - Lote com 20 Séries

901 - Coleção com 25 peças diferentes

891 - Lote com 50 Peças
884

893 - Lote com 20 Peças
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INTEIROS POSTAIS - CARTA BILHETE (CB) 
0884 - 1, 3, 4, 6, 18 e 19 - Todas as 6 sem uso e em qualidade européia - 430 UF ++ = Cerca de R$ 2.150 ++...............................................................................................210
0885 - 1 - 50Rs - Lote com 20 peças sem uso. Qualidade Boa/Muito Boa - 1.000 UF = Cerca de R$ 5.000.....................................................................................................350
0886 - 3 - 100Rs - Lote com 10 peças sem uso. Bem/muito bem conservadas - 750 UF = Cerca de R$ 3.750.................................................................................................220
0887 - 4 - 200Rs - Lote com 20 peças sem uso. Bem/muito bem conservadas - 1.200 UF = Cerca de R$ 6.000.............................................................................................420
0888 - 6/7 - 50 e 100Rs - Lote com 10 séries sem uso. Bem/muito bem conservadas - 1.700 UF = Cerca de R$ 8.500...................................................................................600
0889 - 8/10 - Lote com 20 séries sem uso. Bem/muito bem conservadas - 3.000 UF = Cerca de R$ 15.000...................................................................................................900
0890 - 11/13 - Lote com 20 séries sem uso. Bem/muito bem conservadas - 3.600 UF = Cerca de R$ 18.000.................................................................................................1.100
0891 - 13 - 200Rs - Lote com 50 peças sem uso. Bem/muito bem conservadas - 4.000 UF = Cerca de R$ 20.000........................................................................................1.000
0892 - 13a - 200Rs - 2 exemplares sem uso e com a mesma variedade: Ponto Verde sobre o 2º "E" de Bilhete. Num deles, faltam os cantos superiores externos. Bem/
Muito bem conservados.................................................................................................................................................................................................................................................60
0893 - 17 - 50Rs - Lote com 20 peças sem uso. Maioria muito bem conservadas - 1.500 UF = Cerca de R$ 7.500........................................................................................400
0894 - 21 - 80Rs - 3 peças circuladas dentro do Rio Grande do Sul e para Porto Alegre; Santa Cruz (ano 1894) e 2 x Novo Hamburgo (anos 1892 e 1894 - este sem o 
carimbo de saída) Todos com carimbo de chegada..................................................................................................................................................................................................150
0895 - 22, 24, 30, 34, 35, 38, 40, 41, 43 - Todas sem uso e em qualidade européia - 432 UF + = Cerca de R$ 2.100 +...................................................................................300
0896 - 45 a 48, 49l, 50l, 51, 52 e 59 - Todas sem uso e em qualidade européia - 298 UF + = Cerca de R$ 1.500 +.........................................................................................240
0897 - 70, 71, 73, 80, 81, 82, 84, 85 e 86 - Todas sem uso e em qualidade européia - 385 UF + = Cerca de R$ 1.900 +.................................................................................280
0898 - 83, 94, 96, 99, 101 e 102 - Todas as 6 sem uso e sem o VINCO CENTRAL que proporcionalmente é bem + escasso que os dobrados. Uma ou outra com pontos 
de ferrugem - 1.185 UF (cerca de R$ 6.000)..............................................................................................................................................................................................................500
0899 - 91, 94, 95 e 96 - Todas sem uso e em qualidade européia - 255 UF + = Cerca de R$ 1.300 +................................................................................................................200
0900 - 99 - 300Rs - Aguia - Lote com 13 peças sem uso. Boa/Muito boa conservação geral - 1.560 UF (acima de R$ 7.800)......................................................................600
0901 - Coleção com 25 diferentes peças circuladas, quase todos da República: CB10, 13, 24, 35 ?, 45, 46, 47, 48, 55e, 56e, 59, 63G, 70, 71, 73, 75, 79, 83, 84, 85, 86, 91, 
94, 96 e 99 - 1.620 UF (cerca de R$ 8.100) Normal qualidade encontrada em conjuntos...................................................................................................................................900
0902 - REPÚBLICA - Coleção contendo 38 peças diferentes, todas SEM USO: CB24J, 35, 37, 37C, 38, 38J, 40, 41E, 47, 48, 48B, 49L, 51, 52, 53e, 54e, 54L, 56e, 63G, 
67, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 89, 90, 95, 96, 99, 101 e 102. Temos desde peças que faltam algum dos picotes externos, até peças em qualidade européia - 
2.752UF (Cerca de R$ 14.000) Aqui pedimos - de 11% deste valor.....................................................................................................................................................................1.500
0903 - PERÍODO DO IMPÉRIO - Coleção montada em folhas próprias de album, sem descrição, todos sem uso (salvo descrição em contrário) e assim com-
posta pelos numeros: 1, o bom # 2, 3 novo e usado, 4, 6, 7 novo e usado, 8 novo e usado, 9 novo e usado, 10 novo e usado, 11 novo e usado, 11a novo e usado, 12 
novo e usado, 13 novo e usado, 13a novo e usado, 15 x 2 novos, 16, 16a ?, 17 novo e usado, 18 novo e usado, 19 x 2 novos, 20 x 2 novos, 21 novo e usado, 21a novo 
e usado. Aqui temos alguns itens "a" que tem variação na lampada UV, mas estamos calculando como a peça normal. O conjunto tem pelo menos 1 jogo com-
pleto (fora logicamente o nº 5 e faltando o nº 14) sem uso + diversos itens circulados - 6.720 UF (cerca de R$ 34.000) O mínimo pedido é pouco menos  de  8% 
do valor de catálogo........................................................................................................................................................................................................................2.700
0904 - Barba Branca - Império - Facial 80Réis - Lote com 11 peças à estudar, sendo 6 sem uso e 5 circulados.............................................................................................300

INTEIROS POSTAIS - BILHETES POSTAIS (BP) 
0905 - 4 - 50Rs - Lote com 7 peças circuladas entre anos 1881 e 1886. Circulação dentro da cidade ou dentro do estado. Imagem completa na web. Pouco comum 
aparecerem conjuntos com tantas peças de 1 só vez. Nornal conservação para lotes  - 980 UF = Cerca de R$ 4.900....................................................................................600
0906 - 5 - 80Rs - Lote com 5 peças circuladas, todas ao exterior: Bahia/Austria e no ano de sua emissão (escasso) São Paulo/Alemanha, Rio de Janeiro/Londres, Rio de 
Janeiro/Alemanha, Pernambuco/Estados Unidos. Apenas 1 não tem chegada. Anos 1880 a 1882. Vide imagem completa na web. Nornal conservação para lotes  - 600 
UF = Cerca de R$ 3.000...............................................................................................................................................................................................................................................450

899

905 - Lote com 7 Peças circuladas 900 - Lote com 13 Peças 906 - Lote com 5 Peças circuladas

903 - Coleção só do período do Império
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907 - Lote com 22 Peças circuladas

908 - Lote com 15 Peças circuladas

911

915 - 3 Variedades

909 - Lote com 12 Peças circuladas

912 - # BP28C - Lote com 10 Peças910 - Lote com 12 Peças

913

914 - # BP47C - 5 Peças

918

917 - Cartolina Parda916 - Linhas na cor marrom e não azul
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INTEIROS POSTAIS - BILHETES POSTAIS (BP) (Continuação)
0907 - 10 - 80Rs - Lote com 22 !! peças circuladas, todas ao exterior e com boa variedade de cidades de Saída/paises de destino. Grande maioria com carimbo de 
chegada e diversas também com transito. Anos 1885 a 1891. Vide imagem completa na web. Nornal conservação para lotes  - 1.540 UF = Cerca de R$ 7.700 - Material 
raramente oferecido em lotes. Aqui saindo à R$ 50 por peça...............................................................................................................................................................................1.100
0908 - 14 - 40Rs - Lote com 15 !! peças circuladas, maioria dentro da cidade (Urbano) ou dentro do estado. Apenas 1 para o exterior com chegada (Suiça) e que deveria 
ter complemento de porte. Diversos carimbos nas peças. Ano 1889 (que não é comum, pois é seu ano de lançamento e temos 2 peças !) à 1892. Vide imagem completa 
na web. Nornal conservação para lotes  - 1.200 UF = Cerca de R$ 6.000 - Material raramente oferecido em lotes. Aqui saindo à R$ 50 por peça ..................................750
0909 - 15 - 40Rs - Lote com 12 !! peças circuladas, maioria dentro da cidade (Urbano) ou dentro do estado. Diversos carimbos nas peças. Ano 1889 (que não é comum)  
à 1893. Vide imagem completa na web. Nornal conservação para lotes  - 1.800 UF = Cerca de R$ 9.000 - Material raramente oferecido em lotes. Aqui saindo à R$ 80 por 
peça ................................................................................................................................................................................................................................................................................950
0910 - 16 - 40Rs Duplo - Lote com 12 peças sem uso. Muito boa qualidade geral - 600 UF = Cerca de R$ 3.000..........................................................................................240
0911 - 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 42l, 43e e 43l - Todos sem uso e em qualidade européia - 241 UF + = Cerca de R$ 1.200 +................................................................180
0912 - 28C - 80Rs - Variedade: Postal (sem a letra e) Lote com 10 ! peças sem uso, maioria bem conservados - 2.200 UF = Cerca de R$ 11.000...................................800
0913 - 44ll (imperceptível furinho na parte inferior da pergunta) 45le, 45el, 47C, 47D, 47E e 47H - Todos sem uso e salvo o 1º que tem o senão, todos os outros em 
qualidade européia - 406 UF + = Cerca de R$ 2.000................................................................................................................................................................................................300
0914 - 47C - 40Rs - Sem parenteses - Lote com 5 peças sem uso. Muito boa à ótima qualidade - 400 UF (cerca de R$ 2.000).......................................................................180
0915 - 54 - 50Rs - Conjunto com 3 peças circuladas, todas saindo do Rio de Janeiro e com a mesma variedade não catalogada: Falta do acento no "so". No inteiro 
interior cada variedade desta é cotada em 70 UF (Cerca de R$ 350) ....................................................................................................................................................................150
0916 - 57 - 100 Réis - 4 peças, sendo 3 circuladas e 1 nova com curiosa variedade não catalogada: Linhas no verso, na cor marrom e não azul. Origens : Pernambuco, 
Rio de Janeiro e Campos. A peça sem uso, tem alguma aderência traseira...........................................................................................................................................................160
0917 - (57 x 6 exemplares e 57B) - Todos em nitida cartolina Parda e que não é catalogado. Todos também circulados ao exterior entre anos 1908 e 1909.................120
0918 - 61P - 100Rs - Parte da Pergunta - Novo sem uso - 1.450 UF ! (Cerca de R$ 5.800)................................................................................................................................650
0920 - 145, 146, 147, 150 e 151 - Todos circulados internamente e sem selos adicionais. Parte com pontos de ferrugem - 390UF (Cerca de R$ 2.000).........................220 
0921 - IMPÉRIO - Lote com 7 peças, todas circuladas internamente: BP 4 x 2 (anos 1883 e 1888) 9 (ano 188 ?) 12 x 2 (anos 1886 e 1888) e 15 x 2 (ambos ano 1890) Nor-
mal qualidade para lotes - 840 UF (cerca de R$ 4.200)............................................................................................................................................................................................300
0922 - IMPÉRIO - Estoque em folhas de porta envelope, contendo 85 peças, todas SEM USO e de 14 tipos diferentes, entre BP1 e BP19. Desde peças com ferrugem à 
material muito bem conservado. Mediante solicitação enviaremos o inventário do lote - 2.203 UF (Acima de R$ 11.000) Aqui pedimos pouco + de R$ 8 por peça, que 
é bem barato até para uma possível revenda..............................................................................................................................................................................................................700
0923 - TIPO " CABEÇA DA LIBERDADE " - Lote com 17 peças circuladas à estudar, sendo 7 do facial 40Rs e 10 do facial 80Rs (todos ao exterior) Normal qualidade 
encontrada em lotes......................................................................................................................................................................................................................................................150
0924 - TIPO MADRUGADA REPUBLICANA - Lote com 32 peças circuladas (internamente/externamente) assim dividido pelos faciais: 40Rs x 9 (incluso # 43m1 
e 47C) 50Rs x 19 (1 com selo madrugada adicional) e 80Rs x 4. Normal qualidade encontrada em lotes.......................................................................................................220  
0925 - REPÚBLICA - Caixa contendo estoque com 210 peças, todas SEM USO e de dezenas de tipos diferentes e só da parte antiga. De Boa à muito boa qualidade de 
um modo geral, guardadas as proporções que a maioria das peças tem + de 100 anos ! Muitas marcando entre R$ 100 e R$ 400 ! de catalogo. Parte identi� cadas. Mui-
tas duplas pelo meio. Certamente temos vários milhares de Unidades Filatélicas. Aqui pedimos apenas R$ 7,50 !! por peça, que dá enorme vantagem numa eventual 
revenda dentro da web..............................................................................................................................................................................................................................................1.500

920
921 - Lote com 7 Peças Circuladas

924 - Madrugada - 32 Peças circuladas923 - Lote com 17 Peças circuladas
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926 - Coleção com 93 Peças diferentes 934 - Coleção com 15 diferentes 929 - Lote com 191 Cintas do Império

938 - 4 Itens

940 - 9 Itens

941 - Ambos Variedades

937 - Coleção com 18 diferentes peças

939 - 5 Itens

942 - 3 exemplares com Variedades

944 - Lote com 83 diversos 945 - 45 diferentes do Império 946 - Lote com 209 Itens

927 - 15 Séries

943 - 2 Itens
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INTEIROS POSTAIS - BILHETES POSTAIS (BP) (Continuação)
0926 - Coleção dentro de porta envelopes, contendo 93 peças diferentes, SEM USO e só do período antigo e todas devidamente classi� cadas. Desde peças com 
pontos de ferrugem até peças em qualidade européia (sem ferrugem) mas todas dentro da média da qualidade normalmente encontrada no mercado. Engloba a 
parte do Império e República: BP 1, 2, 4, 5, 6, 8 (sem dobra central) 8P, 8R, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 (sem dobra central) 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 
37, 37C, 37J, 38e, 38l, 39, 40, 42l, 43e, 44ll, 45ee, 45em4, 45el, 45m5m5, 47, 47C, 47E, 48e, 49e, 51e, 52, 52E, 52H, 52P, 52R, 53, 54, 55, 56, 56 (sem acento no e - 
não catalogado e calculado com o preço normal) 57, 58P, 60, 60P, 60R, 60R em nitida cartolina parda - não catalogado, 62, 65, 66, 67, 687, 69, 70, 71, 71P, 74, 74P, 
74R, 75, 76, 77, 78, 79, 79P, 80, 81, 82, 83, 143, 143a, 144, 145, 146, 147, 148, 149 e 151 - Total 3.533 UF + = cerca de R$ 18.000 - Aqui pedimos apenas 11% deste 
valor. Prato"cheio" para quem quer começar uma coleção de Bilhetes Postais ou que tenha pouco material dele.....................................................................2.000

INTEIROS POSTAIS - CINTAS (CT)
0927 - 1/3 - Conjunto com 15 Séries completas. Todos sem uso e boa parte em qualidade européia - 675 UF = Cerca de R$ 3.400.........................................................400
0928 - 4/6 - 2 Séries completas sem uso e nas tonalidades: Claro e Escuro. Muito boa qualidade......................................................................................................................50
0929 - IMPÉRIO - Caixa contendo 191 peças  para estudo (maioria sem circular) entre CT 1 e CT 6. Algumas com carimbo de favor e outras com certeza foram cir-
culadas, basicamente todas internamente. A qualidade é muito boa de um modo geral, onde a maioria das peças tem qualidade européia. Ideal para o revendedor que 
pode compor séries completas, lotes menores etc. Acreditamos que tenha facilmente acima de 2.000 UF (cerca de R$ 10.000) de catalogo. Aqui pedimos a média de 
R$ 3,50 por peça que é muito barato, até em função da sua qualidade..................................................................................................................................................................720
0930 - CABEÇA DA LIBERDADE - Conjunto contendo 51 peças para estudo, englobando os 2 faciais: 20 e 40 Réis, entre CT 24 e CT 25. Circuladas e não. Algumas 
em qualidade européia. No minimo 550 UF (acima de R$ 2.800) Lote 4001 da nossa 65º VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 240 e agora sendo oferecido 
com desconto................................................................................................................................................................................................................................................................200
0931 - CABEÇA DA LIBERDADE - Caixa contendo 253 !! peças para estudo,  englobando os 3 faciais: 20, 40 e 60Réis, entre CT 7 e CT 18. Vímos muitas diferenças 
de cores no selo � xo, nos papéis etc. Maioria não circulados, mas diversos circulados pelo meio e alguns com carimbo de favor. Uma boa parte está na qualidade eu-
ropéia. Algumas peças podem marcar até 240 UF (cerca de R$1.200) de catalogo. Nada classi� cado e separado. Se formos fazer uma média de 15 UF (cerca de R$ 75) 
por peça, temos quase 3.800 UF (cerca de R$ 19.000) Certamente o valor é maior, pois temos dezenas de peças novas do facial de 20Réis onde a + barata marca 20UF. 
Inicial bem vantajoso inclusive para o revendedor, visto que sai a R$ 3,50 por peça............................................................................................................................................900
0932 - CABEÇA DA LIBERDADE - Caixa contendo 110 peças para estudo, englobando os 3 faciais: 20, 40 e 60Réis, entre CT 19 e CT 23. Circuladas e não. Boa parte 
em qualidade européia. Não separado pelos tipos, mas seguramente temos algumas do CT 21 (50 UF - R$ 250) para circulado. O total deve passar fácil dos 1.300 
UF (cerca de R$ 6.500) de catálogo............................................................................................................................................................................................................................360
0933 - Começo de coleção, contendo 20 peças entre circuladas e não, desde o Império. Maioria diferentes. Todas descritas em folhas de exposição com texto em Tcheco, 
pois vieram de lá. Parte também com selos complementares - Lote 3997 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 180 e agora sendo oferecido 
com desconto.................................................................................................................................................................................................................................................................130
0934 - Coleção com 15 diferentes SEM USO: 1 a 6, 15 (laranja e amarelo) 17, 18, 20, 21, 23, 24 e 26 - 239 UF (Cerca de R$ 1.200).............................................................135
0935 - IMPÉRIO - Lote com 40 sem uso, assim dividido: # 1(5 peças) 2 (8 peças) 3 (6 peças) 4 (6 peças) 5 (7 peças) e 6 (8 peças) Aqui saindo à R$ 6 ! cada.............230
0936 - REPÚBLICA - Lote com 39 peças diversas, todas circuladas. Qualidade normal para esta quantidade.............................................................................................200

INTEIROS POSTAIS - REMESSA DE VALOR (EV)
0937 - Coleção com 18 diferentes peças, todas CIRCULADAS: EV1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 32. Como habitualmente acontece neste tipo 
de inteiro, parte com senão quando da abertura, uma vez que o numerário era colocado dentro do envelope - 1.710 UF (cerca de R$ 8.600)........................................700

INTEIROS POSTAIS - AEROGRAMAS: NATAL
Obs: Utilizado o E� udo de Angelo Zioni para a numeração das peças.

0938 - Zioni # 3, 40 e 41 x 2 peças. Todas sem uso e muito bem conservadas.........................................................................................................................................................140
0939 - Zioni # 18, 28, 38, 39 e 40 (este com furo de arquivo tampado) Todas circuladas.....................................................................................................................................150
0940 - Zioni # 58, 62, 65, 66, 72, 73, 78, 80 e 86 - 9 diferentes sem uso e boa parte em ótima conservação....................................................................................................200
0941 - Zioni # 58 - Variedade: Decalque da côr amarela e # 62 - Variedade: Cor do selo � xo bem esmaecido. Ambas sem uso.................................................................100
0942 - Zioni # 68 - Ano 1962 - 3 Exemplares com variedades de cor, inclusive 1 deles faltando parte das cores. Todos sem uso................................................................180
0943 - Zioni # 70 e 71 (neste caso, consta no estudo o facial de 15,00 em verde, mas aqui temos o verde no facial de 10,00) Novas sem uso e ótimo estado................100
0944 - NATAL - Lote com 83 diversos, sendo 24 sem circular  e 51 circulados. 8 são da parte antiga (pré 1967) sendo 6 sem uso e 2 circulados...................................500

INTEIROS POSTAIS - ACUMULAÇÕES
0945 - PERÍODO DO IMPÉRIO - Coleção dentro de porta envelopes, contendo 45 diferentes peças, todas SEM USO e englobando os 4 setores e dividido assim por 
cada um deles: Envelopes (11 peças com 275 UF) Bilhete Postal (17 peças com 544 UF) Carta Bilhete (11 peças com 715 UF) e Cintas (6 peças - completo no período 
com 65 UF) Total 1.599 UF (cerca de R$ 8.000) Qualidade boa/muito boa de um modo geral, pois temos desde peças com pontos de ferrugem até peças em qualidade 
européia. Vantajoso começo de coleção, pois pedimos apenas10% do seu valor.................................................................................................................................................800
0946 - Conjunto com 209 itens, grande maioria sem uso (muitos em qualidade européia - sem nenhuma ferrugem) e englobando todos os setores: Bilhete Postal, 
Carta Bilhete, Envelope, Cinta e Remessa de Valor. Diversos itens melhores, destacando-se EN: 2, 65/66, 67 x 3, 77 circulado, 78 circulado + Carta Bilhete 15, 
43E, 96, 99 + Bilhete Postal 37 x 2, 45em4 e 67 - Só estes 16 itens somam 3.240 UF (Acima de R$ 17.000) fora todo o resto. Aqui pedimos a média de R$ 10 por 
peça que é muito barato..................................................................................................................................................................................................................2.000

- Quase todos os lotes e� ão fotografados em no site: neuman� latelia.com.br

- Previsão da próxima Venda Sob Ofertas: Março/2021
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ESTAMPILHAS - SELOS
Atenção : Os selos � scais do período do Império estão listados entre os lotes 0097 e 0100. Os próximos 0170 lotes (# 0947 a 1117) referem-se 
ao estoque pertencente a loja � latélica J. Costa (RJ) e que � cou por décadas na mão de particular .A numeração foi baseada no catalogo/Es-
tudo de Luiz Reginaldo Fleury Curado, datado de 2002 e usamos a abreviação FC para a numeração. Muitos itens não constavam do estudo/
catalogo daquela época, mas é possível que já sejam conhecidos hoje e que constem de atualizações feitas pelo autor. A ordem é pela sigla do 
estado. Exemplo: PA (Pará) ES (Espirito Santo) etc. Em alguns estados temos também os selos municipais (via de regra sempre bem escassos) 
e que colocamos no � nal de cada estado. Também ordenamos pela data da emissão e depois pelo tipo do imposto. Chamamos à atenção com 
relação a qualidade dos selos � scais, que diferentemente dos selos postais, são aceitos com defeitos (senões) uma vez que o único intuito deles 

é o pagamento do imposto devido

AL (Alagoas)
0947  ◉  Imposto sobre Vendas - Ano 1936 - FC 2, 3/11 - Total 10 selos..................................................................................................................................................................120
0948  ◉  Educação e Saúde - FC  1, 3, 4, 5 ( algarismo grosso e fino) e 6 + Caridade FC 1 (gomado) e assistência social  - Anos 1958 e 1961. Total 9 Selos.................120
0949  ◉  Imposto do Selo. FC 59, 64, 65, 67, 69, 77 e 78............................................................................................................................................................................................100
0950 (*)/◉  Vendas e Consignações -  FC 46, 48, 49/50, 52, 53, 54, 55, 56 e 58 - Total 10 itens ..........................................................................................................................110 

AM (Amazonas)
0951 (*)/◉  Imposto do Selo - Ano 1947 - FC 37 e 39/41........................................................................................................................................................................................110 

BA (Bahia)
0952  (*) Imposto de consumo - Álcool -  Ano 1904 - FC  1/8 + 30Rs com 2 diferentes nuances. Total 9 cintas. Montados em folha quadriculada de album............200
0953  ◉ Imposto do Sello - Ano 1922 -  FC 28/32 - Série Completa.....................................................................................................................................................................100
0954 (*)/◉  Vendas e Consignações -  Ano 1937 - FC 2, 4/10..................................................................................................................................................................................100 
0955 ◉  Fórum Ruy Barbosa -  Ano 1953 - 5.000 cinza  Imposto do Sello e 2.000 violeta, Imposto do Sello -  ambas com sobreestampa: Fórum Ruy Barbosa e que não 
constam no catálogo/estudo.......................................................................................................................................................................................................................................100 
0956  ◉/*/(*)  Lote com 165 diversos...........................................................................................................................................................................................................................130

CE (Ceará)
0957  ◉  Expediente -  Ano 1893 - FC 1/5 + 1a,,2a e 3a   - Série completa. # 5 (*)...................................................................................................................................................120 
0958  ◉/(*)  Expediente -  Ano 1911 - Faciais: 300Rs, 600Rs, 1.000 e 2.000.............................................................................................................................................................100 
0959  */◉ Expediente -  Ano 1929 - 200 e 600Rs sem Filigrana e 300 e 600Rs Filigranados e que não constam no catálogo/estudo..............................................................120 
0960  ◉  Vendas Mercantis -  Ano 1943 -  FC 34/50 + Faciais de 7,00 e 2.000,00 que não constam no catálogo/estudo. Total 19 faciais diferentes.................................160 
0961  (*) MUNICIPAL - Fortaleza - Ano 1935 -  Camara Minicipal - 100Rs Azul Marinho e 100Rs Bordô (esta não consta no catálogo/estudo). Diversos vincos ...110 
0962  ◉ MUNICIPAL - Quixeramobin - Ano 1961 -  Prefeitura Municipal - Imposto do Selo. Série Completa com 5 valores.....................................................................100
0963  ◉/*/(*)  210, desde a 1ª série. Incluso quadras e blocos maiores. Maioria sem carimbo...........................................................................................................................150

ES (E� irito Santo)
0964  *  Taxa de Assistência Judiciária - Ano 1956 - FC 1/5 - Série completa.........................................................................................................................................................125
0965  */(*) Custas Judiciárias  -  Ano 1956 - FC 10, 11 (2 diferentes tamanhos  do facial 2,00) 12 e 14. Temática Judaica (Tábuas da Lei)...................................................100
0966  * Imposto do Selo -  Ano 1955 - FC  53/59......................................................................................................................................................................................................100 
0967  (*)/◉  Thesouro do Estado -  FC 12, 13, 400Rs na cor Oliva e Rosa (no catálogo diz vermelho e azul) 16, 17, 19, 21, e 22................................................................150 
0968  * MUNICIPAL - Vitória - Ano 1950 -  Brasão Municipal - 6 diferentes  Faciais (2,00 a 50,00). Faltando somente o 1,00 para estar completo................................120
0969  ◉/*/**  44, basicamente de 2 diferentes séries. Apenas 3 ◉ ...........................................................................................................................................................................120

GO (Goiás)
0970  (*)/◉  Imposto do Selo -  Ano 1893 - FC 1, 2, 4, 5 e 8 - Os 2 primeiros estão (*).......................................................................................................................................100 
0971  *  Imposto do Selo -  Ano 1943 - FC 34/42.....................................................................................................................................................................................................120 
0972  * MUNICIPAL - Goiania - Ano 1956 - Prefeitura Municipal - Série completa com 6 valores................................................................................................................100 
0973  ◉/*/(*) 22, sendo + da metade da "Taxa Judiciária" de 1,00 a 50,00 - Vide imagem...................................................................................................................................120
0974  **  Ano 1939 - Vendas e Consignações - Série completa, faltando o valor de 2.000Rs amarelo, todos em pares horizontal. Total 19 pares....................................180
0975  (*)  Idem ao lote acima 13 faciais diferentes, agora todos em PROVAS (papel jornal) sendo 11 em pares e 2 isolados. Faciais entre 100Rs e 200.000Rs.............180

MA (Maranhão)
0976  (*)/◉  Imposto do Selo - Ano 1893 e 1898 - FC 1, 2, 5, e 9/13 - 8 itens no total ........................................................................................................................................100 
0977   ◉  Taxa de Expediente - FC 1 e 2 (picote grosso) + Taxa Escolar FC 1 e Taxa Pró Tuberculosos FC 1 (*)...............................................................................................100 

MG (Minas Gerais)
0978   ◉  Sello - Ano 1892 - FC 1, 2, 3, 4 e 11 + cores 200Rs (azul e verde) e 500Rs oliva. Total 8 selos...........................................................................................................100
0979   ◉  Sello - Ano 1892 - FC 12/17, 19, 21 e 22 + facial de 10$000 na cor laranja que não consta no catálogo/estudo. Total 10 selos....................................................120
0980   ◉  Custas Judiciárias - Anos 1892/1904 - 11 diferentes entre faciais de 50Rs e 5$000Rs. Incluso diferenças de cores e papéis.........................................................110
0981   ◉/*/(*)  Imposto de Consumo - Ano 1905 - FC 1, 3 ?, 4, 5 (2 cores diferentes e também papéis) 6 e 8 (gomado) Total 7 selos........................................................120
0982   ◉  Adesivos - Anos 1907 e 1939 - FC 2/6, 8, 10 e 11 - Total 8 selos............................................................................................................................................................100
0983   ◉  Imprensa Oficial - Ano 1926 - FC 49, 50, 52/55 + facial de 20$000 que não consta no catálogo/estudo. Total 7 selos..................................................................110
0984   ◉/(*)  Vendas e Consignações - Ano 1936 - FC 1/15 - Só faltando o fecho para estar completa............................................................................................................150
0985   ◉/*/(*)  Imposto do Selo - Ano 1943 - FC 56, 58/61, 63/67, 71 e 72 + 5 outros faciais que não constam no catálogo/estudo, incluíndo o alto facial 30,00/30.000 
- Total 17 selos diferentes.............................................................................................................................................................................................................................................220 
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MG (Minas Gerais) (Continuação)
0986   (*)  Imposto do Selo - Anos 1946/1963 - Mapa de Minas - FC 75/84 com 2 cores diferentes do CR$ 2,00 - Total 11 selos...............................................................100 
0987  (*) Cota de Previdência - Anos 1947/1963 - FC 1, 2, 3, 5, 6 e 7 + facial de 2,00 que não consta no catálogo/estudo...........................................................................100 
0988   (*) Selo Policial - Ano 1956 - FC 1/6 - Série completa..................................................................................................................................................................................120 

MT (Mato Grosso)
0989   ◉  Imposto do Sello - Ano 1894 - FC 2, 3, 4, 5 e 6 ........................................................................................................................................................................................100
0990   (*)  Imposto do Sello - Ano 1905 - FC 10, 12 ◉, 14, 15 e 16.........................................................................................................................................................................120
0991   ◉/(*)  Imposto do Sello - Ano 1921 - FC 19, 20, 21, 22, 23 e 24..................................................................................................................................................................100
0992   ◉  Estado de Mato Grosso - Mapa - Anos 40 ? - 6 faciais em CR$: 2,00/20,00/50,00/100,00/200,00 e 500,00 - Todos não constam no estudo/catálogo..............100
0993   ◉/*  Selo - 1961 - FC 54 (azul e verde) 57, 58, 59, 60 e 62 + faciais 2,00 verde e 100,00 verde azulado que não constam no estudo/catálogo. Total 10 selos......120
0994   ◉  Vendas e Consignações - Mapa do Estado - Ano ? - 11 faciais diferentes, provável entre as 2 séries (letras grandes e pequenas ?)............................................100
0995  ◉/(*)  44 diversas, parte sobre fragmento.........................................................................................................................................................................................................100

PA (Pará)
0996   ◉  Imposto do Sello - Ano 1891/1901- FC 58/66 - Total 9 selos .................................................................................................................................................................120
0997   ◉/(*) Thesouro do Estado -  Ano 1892 - FC 33/35 -  Fechos - # 35(*)...........................................................................................................................................................150 
0998  (*) Imposto de Consumo - Fumo - Ano 1920 - FC 1/4 + Facial de 50Rs que não consta no catálogo/estudo......................................................................................110 
0999  ◉  Vendas e Consignações -  Ano 1944 - FC 23/34 - Faltando o Facial de 3,00, mas temos os Faciais de 400,00e 1.000,00 que não constam no catálogo/estudo. No 
facial de 100,00 temos o algarismo fino e grosso. Total 14 itens.............................................................................................................................................................................170 
1.000  (*)/◉  Imposto de Caridade - FC 1 (2 nuances de cor) 2 (azul claro e escuro) 3, 8, 9 e 10. Total 8 itens ...............................................................................................120 
1.001  ◉/*/(*)  MUNICIPAL - Belém -  Ano 1904 -  Tarifa Emolumentos (300Rs). Ano 1905 (300Rs Bicolor) e tarifa de Licenças Ano 1905 (500Rs) ...........................100

PB (Paraíba)
1.002  ◉ Exportação por Barreiras - Ano 1899 - FC 1/12, faltando somente o 50.000 vermelho........................................................................................................................160 
1.003  */◉  Renda Interna - Ano 1920 - FC 1 (inteira  gomado) FC 2 ( inteira gomado) 4 (1/2) 5 (2 metades) 6 (1/2) 7 (inteiro ◉) e 8 (2metades). Total 9 itens ..........150
1.004  ◉  Imposto do Sello - Ano 1920 - FC 14, 15, 17, 20, 21, 23, e 24 ..................................................................................................................................................................110  

PE (Pernambuco)
1.005  (*) Imposto de Lotação - Ano 1929 - FC 1 e 2................................................................................................................................................................................................100
1.006 ◉   Vendas Mercantis  - Ano 1936 - FC 2/10....................................................................................................................................................................................................120  
1.007  ◉  Vendas e Consignação -  Ano 1936 - FC 1/9 -  Série Completa....................................................................................................................................................................110 
1.008  ◉  Vendas e Consignações -  Ano 1940- FC 1/8..............................................................................................................................................................................................100 
1.009  ◉  Sello de Veiculo -  Ano 1942- FC 2 e FC 5..................................................................................................................................................................................................100 
1.010  ◉/(*)  Imposto do Sello -  Ano 1945 e 1966 - FC 140, 0,50 verde (que não consta no catálogo/estudo) FC 142 (2 tamanho do algarismo) FC 143 (2 tamanhos 
algarismo) e FC 152/155. Total 10 selos.....................................................................................................................................................................................................................100
1.011  ◉/*/(*)  400 diversos, incluíndo quadras e blocos maiores, além de 2 pedaços de folhas.........................................................................................................................120

PI (Piauí)
1.012  ◉/(*)  Imposto do Sello - Ano 1894 - FC 1/4 + 6 + 7 (ano 1909).................................................................................................................................................................120
1.013   ◉  Imposto de Caridade - Brasão - Ano ? 200Rs Ocre, 500Rs Vermelhão (com e sem Filigrana) e 500Rs Cinza .  Nenhum consta no catálogo/estudo)............160 
1.014  (*) 66, sendo 51 da série do Bandeirante Domingos Jorge Velho (6 diferentes faciais) e 15 de outras séries........................................................................................400

PR (Paraná)
1.015  ◉/(*)  Imposto do Sello - Ano 1892 - FC 9/14 com 11a e 12a - Usados + FC 15 e 16 ambos (*) ..............................................................................................................150
1.016  ◉  Imposto do Sello - Ano 1905 - FC 28 (2 nuances de cor) 29, 31 e 33.....................................................................................................................................................100
1.017  */(*)  Selo de Fiscalização - Ano 1927/1928 -  FC 57/69 - Somente o FC 69 ◉ e faltando só o fecho para estar completo. Total 13 Selos.......................................180 
1.018  ◉  Selo de Fiscalização - Ano 1940 - FC 201/205, 207/211...........................................................................................................................................................................100
1.019  *  Imposto do Sello - Ano 1945 - FC 74 (5,00) com nitida DUPLA IMPRESSÃO..................................................................................................................................120
1.020  */(*)/◉  Imposto do Sello - Ano 1945 - FC 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76 e 81 + Facial de 1.000,00 que não consta no catálogo/estudo...................................................140 
1.021  *  Imposto do Sello - Ano 1963 - Percê - FC 82, 83, 84, 85, 86a, 87, 88a , 89 e 90.......................................................................................................................................150
1.022  ◉ Vendas e Consignações-  Ano 1963 - FC 32/42. O facial de 50,00 em 2 tamanhos diferentes............................................................................................................100
1.023  (*)/◉ Reajustamento Econômico - 6 diferentes - Destes só 1 consta no catálogo, que é o No 7. São 2 do "Pinheiro" e 4 do Pinheiro e Casal de Lavradores........100 
1.024  ◉  3 Cintas (2x Consumo e 1x Existência) Pequenas que não constam no catálogo/estudo....................................................................................................................120 
1.025  * MUNICIPAL - Lapa -  Ano 1888 - Faciais: 200, 1.000, 5.000 e 10.000.....................................................................................................................................................160
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PR (Paraná)
1.026  * MUNICIPAL - Lapa - Educação - Bloco de 15 selos do facial de 1,00 figurando Abigail S. Cortes e Assistência Social no facial de 2,00 figurando Hipólito Alves 
de Araujo - 5 selos. Total 20 selos (15 + 5)................................................................................................................................................................................................................160
1.027  * MUNICIPAL - Porecatú -  Ano 1962 - Faciais: 2,00 ( 2 diferentes tamanhos de algarismos) 5,00 e 10,00.........................................................................................100
1.028  ◉/*/(*)  950 diversas. Incluso alguns múltiplos, sequencias etc....................................................................................................................................................................360
1.029  **/*  MUNICIPAIS - 52, quase todos diferentes e das cidades: Jaguapitã, Timoneira, Santa Mariana, Sertanópolis, Reserva, Curiúva, Cornélio Procópio, Pore-
catú, Foz do Iguacú, São José dos Pinhais, São Matheus do Sul e Guaíra. Parte sem picote e outros podem ser PROVAS...........................................................................650

RJ (Rio de Janeiro ) 
1.030  - Imposto do Sello - Ano 1922 - Entre FC 22 e 23 - Divididos em 3 diferentes Filigranas: Cruz de Malta  - Faciais 200, 300, 1.000, 2.000, 5.000 e 10.000; Casa da 
Moeda -  Faciais 200, 300, 500, 1.000 e Casa da Moeda e Estrelas 300, 1.000, 2.000, 5.000 e o raro 50.000.  Não consta esta diferença de Filigrana no catálogo. Total 15 
Selos diferentes..............................................................................................................................................................................................................................................................200
1.031  */(*)/◉ Imposto de Vendas e Consignações - Ano 1936 - FC 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e o raro 35. Todos com Filigrana Cruz de Malta e os Faciais 
de 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 6.000 na filigrana Casa da Moeda + que não constam no catálogo/estudo. Total 18 Selos....................................................................200
1.032  ◉ Imposto de Vendas e Consignações - Ano 1938 - 8 Tipos diferentes FC 37 e 43: 100Rs e 200Rs Sobrecarga Azul, 200Rs sobrecarga preta, 500Rs sobrecarga pre-
ta, 20.000Rs sobrecarga fina e grossa  em azul, 50.000Rs sobrecarga vermelha e o raro 100.000Rs na sobrecarga preta ................................................................................140
1.033  ◉/*/(*)  Imposto do Sello - Ano 1943/1967 - FC 43/54 - 12 Faciais diferentes............................................................................................................................................150
1.034  * Vendas e Consignações: FC 65, 66, 67, 70, 73, 74, 75, 76 e 79 - Total 9 diferentes.................................................................................................................................110
1.035  ◉  Imposto de Vendas e Consignações - Ano 1946 - FC  78 e 79 - Fechos da Série.....................................................................................................................................100
1.036  ◉  Imposto de Vendas e Consignações - Ano 1956/62- FC  96/110 - Faltando somente o número 98 (0,50). Total 14 Faciais diferentes.............................................120
1.037  ◉/* Taxa de Aposentadoria -  Ano 1958 - FC 24, 25, 26, 27, 30 e 32 - 6 diferentes Faciais.......................................................................................................................120 
1.046   ◉/(*) MUNICIPAL - Distrito Federal - Ano 1894 - FC 1/4 -  Série Completa ...........................................................................................................................................100
1.047  ◉ MUNICIPAL - Distrito Federal - Riqueza Móvel - Ano 1926 - FC 1/7 + 10..........................................................................................................................................120
1.048  */◉  MUNICIPAL - Distrito Federal - Riqueza Móvel - Ano 1931 - FC 11/20...........................................................................................................................................130
1.049  (*)/◉ MUNICIPAL - Distrito Federal - Vendas e Consignações - Ano 1946 - FC 1/13 + variação de cor no 2,00. Total 14 Selos.......................................................130
1.050  */◉ MUNICIPAL - Distrito Federal - Ano 1943 - FC 21, 22 (2 nuances de cor), 23 (2 nuances de cor), 24 e 27 + facial de 1,20 que não consta no catálogo/estu-
do. Total 8 selos.............................................................................................................................................................................................................................................................100
1.051  ◉/(*) MUNICIPAL - Distrito Federal - Vendas e Consignações - 1949 - FC 14/27 + Facial de 10.000,00 que não consta no catálogo/estudo. Total 15 Selos........140
1.052  */(*) MUNICIPAL - Distrito Federal - Imposto de Diversão - Ano 1950 ?- 15 Valores diferentes: 0,20/0,30/0,40/0,50/0,60/0,70/0,80 - 2 cores diferentes /1,00 (2 
cores diferentes) 2,00/3,00/5,00/10,00 cinza e 10,00 violeta. Estes ultimos 2 bissectados. No catálogo consta somente o Facial de 0,30.......................................................150
1.053  ◉/(*) MUNICIPAL - Distrito Federal - Imposto de Diversão - FC 10, FC 11 (Bissectado ◉), FC 16, FC 19 - Todos inteiros + Cooperação Popular no Facial de 
0,50 (ano 1950)..............................................................................................................................................................................................................................................................100
1.054 ◉  MUNICIPAL - Distrito Federal - Imposto de Diversão - Brasão da República - Ano 1939- FC 29 (Bissectado) 30 e 31 inteiros + Faciais de 500, 600, 700, 1.000, 
2.000 e 5.000Rs que não constam no catálogo/estudo. Todos estão  bissectado. Total 9 itens ..........................................................................................................................130
1.055   ◉  MUNICIPAL - Distrito Federal - Imposto de Diversão - FC  2, 3, 4, 5 e 6. Todos cortados ao meio + FC 8 (inteiro)....................................................................110
1.056   */◉ MUNICIPAL - Guanabara - Expediente - Ano 1960/67 -  11 diferentes entre FC 5 e FC 19 + 8 que não constam no catálogo/estudo. Total 19 Selos ..............160
1.057  ** MUNICIPAL -  Pirahy - Imposto do Sello - 1$000 e 2$000 - Lote com 17 séries completas. Incluso bloco de 8 com interpanô vertical. Apenas 1 selo (*) no 
meio. Total 34 selos.......................................................................................................................................................................................................................................................300
1.058  ◉ MUNICIPAL - Santa Madalena -  Ano 1895 - (1$000) + Bissectado com facial de 500Rs manuscrito. Realmente bissectados em selos fiscais é um material bem 
inusitado e escasso........................................................................................................................................................................................................................................................380

RN (Rio Grande do Norte)
1.059  ◉ Imposto do Selo - Ano 1895 -  FC 1/8..........................................................................................................................................................................................................130
1.060  ◉ Vendas e Consignações - Ano 1938 - FC 1/5, 7/9 - 8 Faciais diferentes.....................................................................................................................................................100
1.061  (*)/◉ Vendas e Consignações - Ano 1962 - FC 39/53 - Série Completa com 15 Faciais diferentes.........................................................................................................180

RS (Rio Grande do Sul)
1.062  ◉  Imposto do Sello - Anos 1893/1897 - 1ª e 2ª Séries - Estoque com 149 selos afixados em folhas quadriculadas e entre faciais de 100Rs e 20$000. Grande maioria 
até o facial de 2$000. Um ou outro novo sem goma.................................................................................................................................................................................................500
1.063  ◉  Imposto do Sello - Ano 1897 - FC 16/25 - Série completa e com o facial de 50$000 em 2 cores bem diferentes (ambos com visivel e grande defeito)............100
1.064  ◉  Imposto Adicional - Ano 1905 - FC 1/5 - Série completa - Ultimo valor novo sem goma..................................................................................................................100
1.065  ◉  Vendas Mercantis -  Ano 1936 - FC 1/7, 9/15 e 17 - Total 15 selos diferentes.......................................................................................................................................125
1.066  ◉/(*)  Vendas Mercantis -  Ano 1944 - FC 39/59 - faltando o facial de 1.000,00 - Todos no picote 13,5. Afixados em folhas quadriculadas de album................180
1.067  ◉/(*)  Vendas Mercantis -  Anos 1955 a 1964 - General Osório - 60 diferentes separados pelo triênios. Afixados em folhas quadriculadas de album, entre faciais 
de 0,10 e 2.000,00..........................................................................................................................................................................................................................................................240
1.068  ◉  Caixa plástica com cerca de 8.800 !!. Incluso 2 folhas completas no estado **. Pouco comum aparecerem quantias assim...........................................................800
1.069  ◉  MUNICIPAL - Arroio do Meio - 16 diferentes..........................................................................................................................................................................................130
1.070  ◉  MUNICIPAL - Arroio do Meio - 347 diversas, algumas com boa repetição.........................................................................................................................................150
1.071  ◉/*  MUNICIPAL - Cangussú - 12 diferentes.................................................................................................................................................................................................120
1.072  ◉  MUNICIPAL - Cangussú - 325 diversos, algums com boa repetição.....................................................................................................................................................150
1.073  ◉  MUNICIPAL - Encruzilhada - 207 diversas, algumas com grande repetição........................................................................................................................................120
1.074  ◉  MUNICIPAL - Osório - 12 diferentes.........................................................................................................................................................................................................100
1.075  ◉  MUNICIPAL - Osório - 510 diversas, algumas com boa repetição........................................................................................................................................................220

Dúvidas em relação a lotes ou ao funcionamento da venda?
Fones: (11) 4023-3225 / 4023-0428 / 99950-8331 ou e-mail: neumann� amps@uol.com.br
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RS (Rio Grande do Sul) (Continuação)
1.076  ◉  MUNICIPAL - Pelotas - 19 diferentes.........................................................................................................................................................................................................150
1.077  ◉  MUNICIPAL - Pinheiro Machado - 230 diversos.....................................................................................................................................................................................125
1.078  ◉  MUNICIPAL - Rio Pardo - 12 diferentes....................................................................................................................................................................................................100
1.079  ◉  MUNICIPAL - Rio Pardo - 230 diversas, algumas com boa repetição...................................................................................................................................................140
1.080  ◉  MUNICIPAL - Roca Salles - 140 diversos...................................................................................................................................................................................................100
1.081  ◉/(*)/* MUNICIPAL - Santa Maria - Anos 1935/1945 - Conjunto com 13, sendo 12 diferentes. Grande maioria consta do estudo/catálogo...............................130
1.082  * MUNICIPAL - Santa Rosa - 8 faciais diferentes: 500, 1$000, 2$000, 10$000, 20$000, 50$000, 100$000 e 200$000 aparentemente da única série emitida em 1934. 
Todos constam do estudo/catálogo. Afixados em folha quadriculada de album..................................................................................................................................................150
1.083  * MUNICIPAL - Santo Angelo - Ano 1935 - 1ª série completa  com 12 diferentes valores. Todos constam do estudo/catálogo. Afixados em folha quadriculada de 
album..............................................................................................................................................................................................................................................................................200
1.084  ◉  MUNICIPAL - Santo Antonio da Patrulha - 222 e São Francisco de Paula - 110, ambos de só 1 tipo..............................................................................................120
1.085  ◉  MUNICIPAL - São Jeronimo - Cerca de 700 diversas. Maioria com boa repetição..............................................................................................................................250
1.086  ◉/(*)/* MUNICIPAL - São Lourenço - 16 diferentes englobando as 2 moedas (Réis e CR$) todos figurando Bento Gonçalves da Silva. Aparentemente nenhum 
consta do estudo/catálogo. Afixados em folha quadriculada de album................................................................................................................................................................240
1.087  ◉  MUNICIPAL - São Lourenço - 26 diferentes.............................................................................................................................................................................................220
1.088  ◉  MUNICIPAL - São Lourenço - 1.300 diversas. Alguns tipos com muita repetição..............................................................................................................................480
1.089  ◉  MUNICIPAL - Soledade - 10 diferentes.....................................................................................................................................................................................................100
1.090  ◉/(*)/* MUNICIPAL - 4 Prefeituras: Taquari (5 selos da mesma série e sequer consta a cidade no estudo/catálogo) São Jeronimo (3 e todos constam) 
Taquara (5 e destes 4 constam) Tapes (2 da mesma série e ambos não constam) Total 15 selos diferentes afixados em folha quadriculada de Álbum..................180
1.091  ◉  MUNICIPAL - Taquari - 27 diferentes........................................................................................................................................................................................................220
1.092  ◉  MUNICIPAL - Taquari - 1.300 diversas. Alguns tipos com muita repetição.........................................................................................................................................480
1.093  ◉  MUNICIPAL - 277 de 5 diferentes cidades: Tapes (46, de só 2 diferentes tipos) Conceição do Arroio (45) Pelotas (63) Soledade (100) e Tupaceretã (23)........150
1.094  ◉/(*)  MUNICIPAL - 82 diferentes, de 11 cidades: Tupaceretã (4) Arroio do Meio (15) Conceição do Arroio (3) Santo Antonio da Patrulha (2) Soledade (10) 
Osório (11) São Francisco de Paula (1) Montenegro (1) Roca Salles (9) Santa Rosa (1) e São Lourenço (25)................................................................................................650
1.095  ◉/(*)  MUNICIPAL - 82 diferentes, de 9 cidades: Taquari (27) Santo Angelo (1) Pinheiro Machado (9) Tapes (2) Rio Pardo (11) Pelotas (10) Encruzilhada (4) 
Cangussú (11) e São Jeronimo (8) Notem que as cidades são diferentes do lote anterior, portanto temos 164 diferentes entre os 2 lotes.................................................650
1.096  ◉/(*)  MUNICIPAL - Coleção em Classificador com 156 diferentes, de 18 diferentes cidades. Lote um pouco menor que os 2 acima, que tem 164 diferentes. 
Separados pelas cidades............................................................................................................................................................................................................................................1.000

SC (Santa Catarina)
1.097  ◉/(*)  110 diversos, sendo quase 80 sem carimbo...........................................................................................................................................................................................100
1.098  ◉/*/(*)/**  1.750 Estaduais e 220 Municipais: Timbó(8) Tubarão (2) Lages (10) Crisciuma (1) Florianópolis (1) e São Miguel d' Oeste (200, de só 1 tipo) Incluso
2 folhas completas, sobretaxados, blocos maiores etc. Parte classificados............................................................................................................................................................600

SE (Sergipe)
1.099  ◉ Imposto do Selo - Ano 1894 - Balão Porvir - FC 2, 3, 4, 5 e 6..................................................................................................................................................................100
1.100  ◉ Imposto do Selo - Ano 1926 - Colméia  FC 23 e 24 + facial de 5$000 que não consta do catálogo/estudo.......................................................................................100
1.101  ◉ Vendas Mercantis - Ano 1935 - Balão Porvir - FC 3, 5, 6 a 11 - Total 11 selos.......................................................................................................................................110
1.102  ◉ Vendas e Consignações - 1940 - FC 4, 5(cor amarela) 6/9, 10 (2 cores diferentes) 11/14 + facial de 600Rs que não consta do estudo/catálogo - Todos na filigrana 
CASA + e faciais 500 e 1.000 na filigrana Cruz de Malta. Não consta esta diferença no estudo/catálogo - Total 15 selos............................................................................130
1.103  * Imposto do Selo - Ano 1954/1955 - FC 56, 57, 58, 59, 60 e facial 50,00 picotado..................................................................................................................................110

SP (São Paulo)
1.104 (*) Imposto do Selo - Ano 1892 - 200Rs, 3$000, 4$000, 5$000 e 20$000 - FC 2, 7, 8, 9 e 12.....................................................................................................................150
1.105 (*) Imposto do Selo - Ano 1905 - 5$000 Verde - Possível PROVA anulada com X, em par vertical e totalmente sem picote. Parcialmente aberta na junção dos se-
los. Possivelmente única...............................................................................................................................................................................................................................................300
1.106  ◉/(*)  Caixa com vários milhares, com alguns separados pelos tipos/séries, soltos, sobre fragmento, múltiplos etc. Diversos altos valores, como 50$000 x 46 , de 
4 tipos diferentes, 100$000 verde x 6 Imposto do Sello etc. Enorme variedade de tipos....................................................................................................................................900
1.107  ◉/*/(*)  MUNICIPAIS - São Bernardo (69, do mesmo selo - 2,00 Saúde a Assistência) e Santos (7, de 6 tipos diferentes, todos ◉ e de Emolumentos) e Várzea 
Grande (MT) 20, todos iguais - 2,00 Selo adesivo. Total 96 estampilhas..............................................................................................................................................................120

1.103 1.100
1.104

1.099

1.101

1.106 - SP - Vários Milhares !!1.107



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

102

1.109

1.108
1.110

1.116 - Vários Milhares, parte em Blocos

1.111

1.113

1.121 - Papel Selado - 26 Itens

1.118 - Só RS - 515 Documentos

1.128 1.123 - Alistamento Militar

1.122 - Circular

1.120

1.119 - Santa Catarina - 400 Documentos



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

103

ESTAMPILHAS - FEDERAL
1.108  ◉  Emissão Cruzeiro do Sul - 76 selos. Visíveis diferenças de cor/nuances e picotes. Incluso 3 x 50$000 + 1 � ligranado e outra trinca � ligranada.......................250
1.109  ◉  Emissão Cruzeiro do Sul - 111 selos para estudo. Grande variedade de cores, picotes, papéis etc. 2 novos sem goma e 2 � ligranados, que proporcionalmente 
são bem escassos...........................................................................................................................................................................................................................................................130
1.110  ◉/*  FUMO - Anos 1892/1899 - 10Rs violeta, 25Rs violeta, 50Rs bistre, 60Rs oliva e 200Rs Carmim. Todos picotados.....................................................................100
1.111  (*) Thesouro Federal - Ano 1905 - Faciais: 100Rs Vinho, 200Rs Laranja, 400Rs Rosa, 500Rs Castanho, 1.000Rs Vermelho, 2.000Rs Amarelo Bistre, 3.000Rs 
Verde e 2 nuances do 5.000 Violeta. Total 9 selos.....................................................................................................................................................................................................110
1.112  - CIGARROS - Caixa com milhares, só dos modernos e parte separado pelo fabricante/CNPJ.............................................................................................................200
1.113  (*)  � esouro Nacional – Exatorias Federais no interior – 1940 – 30Rs a 10.000Rs – 15 PROVAS em pares sem picote, goma e � ligrana. Papel pardo.................180
1.114  ◉/(*) 2 lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018: Lote 4112 - Thesouro Nacional, Contas Assignadas, conjunto montado em 2 folhas, com 13 
diferentes faciais usados (até 100.000Rs) e outros 13, de 6 faciais diferentes, agora sem carimbo e sem goma + Estatistica, conjunto com 11, de 9 faciais diferentes entre 
0,10 e 4,00, todas sem uso e montadas em folha + Lote 4142 - Acumulação  em classificador com 550 itens, sendo boa parte em blocos/múltiplos maiores: 24 cintas 
de vinho (50Rs Vermelho) 12 cintas de vinho (25Rs Vermelho) Bloco de 50 Imposto de Consumo de 1901 (20Rs Vermelho, estando 10 deles com decalque) Muitas 
quadras sem picote (PROVAS ?) de Consumo, Seda e Cigarros. Preço original dos 2 lotes - R$ 230, agora sendo oferecido com desconto.............................................180
1.115  ◉/(*)  Antigas folhas quadriculadas de album, contendo coleção com pouco + de 300 diferentes, desde o começo da República. Algumas variações de cores, 
com e sem picote, picotes grossos, sem carimbo etc. Boa variedade de impostos. Só até os anos 30................................................................................................................300
1.116 - ACUMULAÇÃO -  Pasta contendo vários milhares, tanto Federal como Estadual (maioria) e diversos em blocos/múltiplos/pedaços de folhas, sempre sem 
carimbo : Rio de Janeiro (taxa de Aposentadoria - com e sem picote) SC (Imposto do Sello) Goiás (Taxa Judiciária - 2 diferentes faciais) Federal Consumo 80Rs Ver-
melho, Espirito Santo ano 1967 50Crz/3 Crz + blocoss grandes de Tuberculose e milhares soltos. Compensa uma olhada + detalhada..................................................300
1.117 - Envelope com cerca de 1.800, destas cerca de 100 são do Império, todas as demais da República e Federais....................................................................................180

ESTAMPILHAS - DOCUMENTOS em GERAL
1.118 - SÓ RIO GRANDE DO SUL -  Sacola com 515 documentos diversos, desde os ano 1900 até final dos anos 50. Alguns mistos com selos Federais, em função do 
tipo de imposto a ser pago. Aqui pedimos apenas R$ 2,50 por item..................................................................................................................................................................1.300
1.119 - SÓ SANTA CATARINA -  Caixa contendo bem acima de 400 documentos diversos, com diversidade de impostos. Alguns mistos com selos estaduais e/
ou federais, indicando o pagamento de diversos impostos. Incluso vários papéis selados, altos faciais, muitos selos sobre os documentos etc. No meio, alguns 
documentos não selados e também não computados. Diversidade de períodos...........................................................................................................................2.000
1.120 - CEARÁ -  3 recibos datados de 195 ?, 1958 e 1962, com diferentes selos Municipais da cidade de Quixeramobim - Imposto do Sello - 1,00 x 2 1,00 e 2,00 
respectivamente + selos do Tesouro Nacional. Vide imagem dos 3 itens..............................................................................................................................................................150
1.121 - PAPEL SELADO -  Lote com 26 diversos, sendo 10 deles entre anos 1855 ! e 1936 com tarifas diversas e 16 do Rio Grande do Sul, no facial de 20Rs e utilizados 
no começo dos anos 20.................................................................................................................................................................................................................................................180
1.122 - FEDERAL - Ano 1926 - Folha dupla, referente circular nº 67 da Casa da Moeda, a respeito da emissão de novos selos fiscais, com a foto e dados técnicos di-
versos. Senões laterais...................................................................................................................................................................................................................................................100
1.123 - 5 Fichas de Alistamento Militar, da cidade de Poços de Caldas. Anos 1964/1965 - 1 deles com o respectivo selo de Taxa Militar e os demais com selos do Tesouro 
Nacional.........................................................................................................................................................................................................................................................................100
1.124 - Conjunto com 11 lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 compreendendo documentos entre anos 1860 e 1959, entre procurações, traduções, 
certidões diversas, recibos, declarações, papel selado etc. Abrange as 3 esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal. Lotes: 4157, 4158, 4159, 4160, 4162, 4163, 
4164, 4167, 4168, 4169 e 4170. Mediante solicitação, enviaremos a descrição detalhada de cada lote. Preço original dos 11 lotes R$ 805, agora sendo oferecido com um 
bom desconto com relação ao preço original............................................................................................................................................................................................................560

FERROVIA - CARIMBOS - Selos 
Obs : Neste capítulo alguns selos podem apresentar pequenos defeitos, mas aqui estamos vendendo o carimbo.

1.125  ◉ IMPÉRIO - Lote com 7 Carimbos: Paulo Ayres # 1697 x 5 (emissões Jornais e Casa da Moeda) e # 1698 x 2 (ambos selos Jornais) Todos parciais.................100
1.126  ◉  ESTADO DE SÃO PAULO - 22 carimbos diferentes de Estações, entre começo da República e anos 20. Mediante solicitação enviaremos a relação...............80
1.127  ◉  ESTADO DE MINAS GERAIS - 20 diferentes carimbos e só sobre emissão Madrugada: Estações, Trechos, Ambulantes e Estafetas - 12 deles em par. Todos 
identificados. Vide imagem completa na web...........................................................................................................................................................................................................150
1.128  ◉  RIBEIRÃO PRETO x UBERABA - Lote com 10 itens, sendo 8 sobre emissão Netinha (todos sobre fragmento) e 2 comemorativos, com o mesmo carimbo, 
parte Via Franca e parte Via Igarapava. Final da década de 30/começo de 40.......................................................................................................................................................75

1.126 - São Paulo - 22 Estações diferentes
1.127 - Minas Gerais - 20 Carimbos diferentes
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1.129 - 18 Carimbos de Estações

1.135 - Santa Catarina - 15 Carimbos

1.130 - Santa Catarina - 30 Selos

1.136 - Ambulante - 24 Peças

1.145 - Navegação - 19 Peças diversas

1.138 - 5 Peças

1.131 - SC - 60 selos no total

1.133 - SC - 12 Selos

1.132 - SC - 8 Selos

1.137 - Todos "Cachoeira"

1.143 - 3 Conhecimentos de Carga

1.140 - 7 diferentes Cartões
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FERROVIA - CARIMBOS - Selos (Continuação)
1.129  ◉  ESTAÇÕES - Lote com 18 carimbos, de 15 diferentes estações: Juquery (SP) Rio Capinzal, Pedras (MG) Itatiaya (RJ) Cruzeiro (SP) Urucu (MG) Aracaty 
(MG) Bicas, Volta Rdonda, Miracema, São Domingos (RJ) Campinas (3 tipos diferentes) Recreio (MG) Providência (MG) e Raiz da Serra (RJ) 5 deles em pares. Entre 
começo da República e anos 30...................................................................................................................................................................................................................................100
1.130  ◉ SANTA CATARINA - 30 selos da emissão Vovó com carimbo Indayal sem cercadura. Apenas 2 em preto, restante em violeta. Incluso 3 pares.....................200
1.131  ◉ SANTA CATARINA - 60 selos da emissão Vovó com carimbo Indayal com cercadura. Todos em roxo. Acreditamos que possa ser um dos últimos arquivos 
com quantidades deste carimbo..................................................................................................................................................................................................................................420
1.132  ◉ SANTA CATARINA - 8 selos da emissão Vovó 200Rs Viação com carimbo: Est. Itoupava Secca.......................................................................................................60
1.133  ◉ SANTA CATARINA - 12 selos da emissão Vovó 300Rs Mercúdio com carimbo: Victor Konder (circular com cercadura)..........................................................100
1.134  ◉ SANTA CATARINA - 14 itens (grande maioria em pares e parte sobre fragmento) sobre selos Vovó e todos com o mesmo carimbo: Porto União/Marcelino 
Ramos, mais ou menos nitido.....................................................................................................................................................................................................................................100
1.135  ◉ SANTA CATARINA - 15 carimbos, de 3 tipos diferentes: Blumenau x Hammonia (6, todos sem datador e em 3 cores diferentes e metade sobre fragmento - 
selos Vovó) São Francisco à Rio Negro (8, todos sobre 100Rs Próceres) e 200/300 Vovó com carimbo: São Francisco x Porto União (sem datador).............................150

FERROVIA - CARIMBOS - Hi� ória Po� al
1.136  AMBULANTE - Lote com 24 peças, todos com diferentes carimbos e com o nome AMBULANTE no carimbo: Ambulante Rio (vários) Ambulante Jabot-
icabal, Ambulante Mogyana, Santos CA, 3º Trem Ambulante (diversos) Ambulante Norte Rápido (vários) Correio Ambulante Norte, Ambulante SP6, Ambulante 
Centro, Santa Cruz das Palmeiras - CA S.Paulo, Ambulante Sorocabana (diversos) Ambulante Campos, Correios Ambulantes PR etc. Grande maioria são Inteiros 
Postais. Todos identi� cados. Anos 1894 a 1945........................................................................................................................................................................................................280
1.137  CACHOEIRA - Lote com 5 Inteiros Postais, sendo 4 com diferentes carimbos e com o nome CACHOEIRA no carimbo: Ramal da Cachoeira, Linha Cach-
oeira e Ambulante Cachoeira. Anos 1890 a 1897.....................................................................................................................................................................................................100
1.138  SÃO PAULO - Lote com 5 Inteiros Postais, com diferentes carimbos de São Paulo e começando em letras: P4, P4 Sorocabana, P9, NP1 Central Volta e NP1 
Central. Anos 1912 a 1927.............................................................................................................................................................................................................................................75
1.139    2 Notas/conhecimento preenchidas, de despacho de mercadorias, feitas pela mesma empresa, mas em Estradas de ferro diferentes: Ano 1887 - E. de Ferro 
Principe do Grão Pará e ano 1890 - Estrada de Ferro Leopoldina, ambas saindo da Estação de Cascatinha (RJ) e tendo como carga, tecidos........................................160
1.140  -  RIO DE JANEIRO - Lote com 7 diferentes Cartões Postais � gurando a E.F. do Corcovado. 4 circulados. Anos 1904 à anos 40....................................................70

NAVEGAÇÃO
1.141  Anos 1898/1900 - 4 Peças circuladas (3 inteiros postais + envelope com selo madrugada) todos com o mesmo carimbo frontal : Buenos Ayres a Bordeaux 1º 
- Linha J - nº 4 (2 em azul e 2 em preto). Saidas/destinos : Paraná/Suiça, Rio de Janeiro/Suiça, Pernambuco/Austria e Maranhão/Austria. Todos com chegada...........180
1.142 - DESPACHO MARITIMO - 2 documentos timbrados, referentes a navios estrangeiros que aportaram no Brasil (Santos - Ano 1870 e Rio de Janeiro - Ano 1862) 
com os dados dos mesmos e quanto cada um tem que pagar de impostos...........................................................................................................................................................120
1.143 - CONHECIMENTO DE CARGA - 3 conhecimentos de carga, preenchidos, de diferentes navios : Espirito Santo, Olinda e Satellite com datas 1888, 1893 e 1892 
respectivamente e das empresas :  Companhia Brazileira de Navegação a Vapor (o 1º) e Lloyd Brasileiro (os demais)...................................................................................180
1.144 - CIA DE NAVEGAÇÃO ARNT - Lote com 54 notas de embarque/fatura referente o embarque de passageiros, indigentes e cargas para a Prefeitura Municipal 
de Taquari (RS) Apenas 2 não tem os selos � scais do Municipio, que são no minimo 150, pois em média temos 3 selos � scais por peça. Anos 1934 a 1958 - Lote 4199 
da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 130 e agora sendo oferecido com preço reduzido ........................................................................................100
1.145  Lote com 19 peças diversas: Carimbos de empresas de Cabotagem, endereçadas a militares Marinheiros, postados à bordo (4 peças) envelope timbrado, 
indicação de navios etc. Vide imagem completa na web. Anos 1918 a 1990.........................................................................................................................................................150
1.146  Lote com 10 envelopes circulados para o Rio Grande do Sul e selos Próceres. Diferentes nomes de navios, todos começando com "Ita": Itatiba, Itapoan, 
Itaquera, Itapuhy, Itapema, Itassucê, Itaqui, Itanema, Itatinga, Itapura. 8 com 100Réis (isolado ou em par) e 2 com 200Rs isolado. Anos 10..........................................100

1.142 - 2 Despachos Maritimos

1.141 - Carimbo Paquebot 1.146 - Diferentes Navios
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1.147 - Atestado de Sanidade

1.148 - Porto Rio Grande
1.149 - Aeropostalle - 63 Envelopes

1.150 - Air France - 18 Envelopes
1.151 - Air France - 19 Peças

1.152 - 12 Peças

1.156 - 9 Envelopes

1.161 - 3 Envelopes

1.157 - Agente da Condor
1.160 - 9 Envelopes

1.154 - 15 Peças1.153 - 7 Envelopes

1.159 - 7 Envelopes

1.162 - Condor - 86 Envelopes

1.164 - Lote com 36 selos Vovó com carimbo da Condor
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NAVEGAÇÃO (Continuação)
1.147   ATESTADO DE SANIDADE - Lote com 9 atestados todos relativos à navios: Ano 1835 - Brique Olio ? - Salvador (BA) Ano 1831 - Patacho Emiliana - Rio 
Grande (RS) Ano 1851- Pataca Fortuna - Desterro (SC) Ano 1846 - Navio ? Indo para o Uruguay, Ano 1847 - Brique Jose� na - Santos (SP) Ano 1845 - Barco Inglês 
Penvith - Paranaguá (PR) Ano 1849 - Bergentin Esperança - Porto de Barcelona (Espanha) Ano 1836 - Bergantin Americano - Rio de Janeiro e Ano 1848 - Barco 
Pilardes - Rio de Janeiro. Maioria indo para o Uruguay, com o devido carimbo e declaração Uruguaio.........................................................................................................700
1.148  -  Ano 1846 - 2 documentos provenientes do porto do Rio Grande (RS) relativos a chegada de 2 diferentes navios (Monarcha e outro não legível) do Rio de 
Janeiro e com indicação do imposto a ser recolhido e depois a devida quitação dele. Interessante por ser pré � latelia � scal.......................................................................150

AVIAÇÃO BRASIL (Separado por Empresa Aérea)
AEROPOSTALE

1.149    Lote com 63 envelopes circulados, sendo 45 internamente e 18 para o exterior (2 só frente) todos para paises Europeus. Alguns registrados no lote. Com-
posto de: Carimbos alusivos (maioria circulares da empresa) Envelopes timbrados, Via Aeropostale, Respondam Via Aeropostale etc. Todos do começo dos anos 30. 
Ainda bem conservados em função do lote. Aqui pedimos apenas R$ 6 por peça..............................................................................................................................................370

AIR FRANCE
1.150    Anos 1933 a 1940 - Lote com 18 envelopes circulados, sendo a maioria ao Exterior. Basicamente temos 3 tipos de peças: Envelopes Timbrados, indicação 
Via Air France ou carimbo circular alusivo da empresa, das cidades: Recife, São Paulo, Natal,Bahia, Rio de Janeiro e Pelotas...................................................................110
1.151    Lote com 19 peças diversas: Carimbos alusivos, Via Air France (de várias maneiras) envelopes timbrados, etiquetas da empresa etc. Apenas 2 não vão para 
o exterior, incluso Polonia e Hungria. Todos circulados nos anos 30, salvo 1 com carimbo alusivo e do ano 1948. Selos diversos.............................................................130
1.152    12 diferentes peças diversas, todas circuladas: Carimbos alusivos, Via Air France, Etiqueta, timbrados etc. Apenas 2 não são da década de 30....................120

AEROPOSTALE
1.153    Anos 1929/1932 - 7 envelopes circulados, todos com o carimbo circular alusivo da empresa e de tipos/cidades diferentes: Porto Alegre São Paulo, Rio de 
Janeiro (2 cores diferentes) Bahia (roxo) Pelotas e Santos (como obliterador)....................................................................................................................................................100
1.154    Anos 1930/1937 -Lote com 15 peças diferentes: Carimbos alusivos da empresa, Via Aeropostale, timbrados etc. ......................................................................150

CONDOR
1.155    Anos 1929/1930 - Lote com 14 envelopes circulados internamente e todos com selos CONDOR e outros. Carimbo alusivo da empresa, das cidades: Recife, 
Pelotas, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, Laguna e Joinville. Em 3 peças temos 1 selo caído.....................................................................200
1.156    Anos 1930/1934 -Lote com 9 envelopes circulados, todos com carimbo alusivo da empresa, redondo: Florianópolis, São Paulo, Bahia, Natal, Blumenau, 
Joinville, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Francisco. Nenhum com selo Condor............................................................................................................................................160
1.157    Anos 1934, 1936 e 1938 - 3 envelopes circulados (2 à Alemanha e 1 para o Rio Grande do Sul) e todos no verso, com carimbo (1 em verde) do Agente da 
Condor em Blumenau: Walter Seifert. Todas as peças com carimbo de chegada no seu destino......................................................................................................................200
1.158    /Lu� hansa - Anos 1935/1936 -Lote com 4 envelopes saindo do Rio de Janeiro e indo para países europeus: Alemanha x 2, Suécia e Inglaterra. Todos com o 
carimbo circular alusivo na cor preta...........................................................................................................................................................................................................................70
1.159    /Lu� hansa - Anos 1934/1936 -Lote com 7 envelopes circulados, todos com o carimbo circular alusivo aplicado na frente e na cor preta. Destinos: Inglaterra 
x 2, Filipinas !, Austria x 3 e Espanha. Normal conservação...................................................................................................................................................................................180
1.160    /Lu� hansa - Ano 1934 - Lote com 9 envelopes circulados, todos para a Europa : 4 para a Alemanha, 3 para a Inglaterra e 2 para a Austria. Carimbo circular 
alusivo frontal (2 em lilás)e todos também com o carimbo de recepção alemão: Deutsche Lu� post Sudamerika-Europa (redondo ou retangular) ..............................170
1.161    Lote com 3 envelopes, todos saindo de Curitiba e com carimbo alusivo da empresa na cor preta, mas sem selos Condor. Destinos: Rio de Janeiro x 2 (Anos 
1930 e 1932) e Porto Alegre (1932)...............................................................................................................................................................................................................................60
1.162    Lote com 86 envelopes circulados, sendo 66 internamente e 20 ao exterior: Carimbo alusivo da empresa, Via Condor, Timbrados, Etiquetas etc. Boa var-
iedade de origens. Nenhum com selos da empresa. Talvez uns 4 ou 5 sejam só frentes. Boa qualidade em função da quantidade. Todos década de 30. Aqui pedimos 
menos de R$ 6 por peça, que é bem vantajoso...........................................................................................................................................................................................................500
1.163    Lote com 31 peças diversas: envelopes timbrados, carimbos alusivos da empresa (Bahia x 2 , Joinville, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba - ano 1929)
Via Condor (de várias formas) etiquetas da empresa etc. 16 deles indo para o exterior. Todos circulados nos anos 30 e uma no ano1929..............................................180
1.164  ◉  36 selos da emissão Vovó com carimbos parciais da empresa aérea. 1 deles tem o carimbo da Varig...............................................................................................150
1.165  ◉  28 selos com carimbos parciais da empresa aérea, sendo 21 sobre emissão Vovó e 7 sobre Comemorativos...................................................................................120

1.165 - Lote com 28 selos com carimbo Condor

1.158 - 4 Envelopes
1.155 - 14 Envelopes com selos Condor
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PANAIR
1.166    Lote com 8 envelopes circulados, sendo 3 com carimbo alusivo da empresa (São Paulo) 2 com indicação Via Panair, 2 com carimbo alusivo ao 2º aniversário 
do Serviço Transatlântico (destinos França e Austria - este censurado no destino) e envelope vindo do Paraguai para o Rio de Janeiro com carimbo do 1º Voo: As-
sunção/Rio de Janeiro, com chegada. Anos 1932 a 1948.........................................................................................................................................................................................100
1.167    Ano 1946 - 2 envelopes vindo da cidade de São Diego (USA) para o Rio de Janeiro, com 2 selos Brasileiros frontais, para pagar o valor da taxa de devolução. 
No verso, carimbo de recepção da própria empresa. Voo de teste, da mala aérea interamericana para veri� car o tempo gasto e a entrega. Bem limpos.......................150

ZEPPELIN (Ordenado pelo nº do Vôo, de acordo com o Catálogo Sieger, após o nº do lote)
1.168    Sieger # 139A, 151B, 172, 178, 184 e 190 - Todos do ano 1932 e também todos saindo de Porto Alegre e indo para a Alemanha, com todos os carimbos alu-
sivos aos seus respectivos vôos - 4 com selos normais e 2 com selos Zeppelin. Pontos de ferrugem................................................................................................................350
1.169   4 envelopes saindo de Curitiba e com destino paises Europeus, todos com chegada: Sieger 125C, para a Alemanha com Z 10/11 + comemorativo - 190 UF 
+ Sieger 158A, para a Suiça com Z 12 + 3 outros, sem o carimbo do Vôo - 100 UF + Sieger 190, para a Italia com Z 12 + 2 comemorativos - 100 UF e Sieger 220A para 
a Suiça com Z 12 + vovó - 100 UF. Total 490 UF - Boa/razoável conservação.....................................................................................................................................................180

1.171 - Santos Dumont - Coleção montada em 107 folhas de album com 115 itens no total

1.167 - Panair - 2 Peças

1.168 - 6 Vôos Zeppelin
1.169 - 4 Vôos

1.166

1.172 - Lote com 57 Cartões

1.181 - Série completa com 24 Epds
1.180 - Fdcs com selos isolados - Não catalogados

1.173 - Não catalogado
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1.170   Bela coleção oriunda do exterior, montada de forma expositiva (uma peça em cada folha)contendo 60 peças diferentes, 
entre anos 1931 e 1935, com descrição da peça, dos carimbos etc (vide imagem de algumas folhas) A vantagem e a diferença desta 
coleção para parte das outras, é que só 1 peça é endereçada ao comerciante Sieger - todas as demais são envelopes comercias ou 
de pessoa para pessoa e boa parte deles dirigido aos paises Escandinavos, que é um pouco + escasso. Conforme já mencionado, a 
qualidade é muito boa de um modo geral, visto sua procedência................................................................................................4.000

AVIAÇÃO - DIVERSOS/OUTROS/ACUMULAÇÕES ETC...
1.171    SANTOS DUMONT - Importante conjunto montado em 107 folhas de sul� te e dentro de pasta, contendo 23 folhas com selos (115 itens no total, que podem 
ser 1 selo, Uma quadra, 1 Bloco e Uma folha completa) e 84 folhas com peças em geral : circulados, franquia mecânica, folhinhas o� ciais e não, editais, carimbos alu-
sivos, Fdcs o� ciais e não, Inteiros Postais, Máximos O� ciais e não, carimbos com nome Santos Dumont etc (168 itens) No total temos 283 itens diferentes, pois as vezes 
a � gura é igual, mas o carimbo da cidade diferente, data diferente, selo diferente, cachet diferente etc. Os 2 setores basicamente ordenados por data e nos 2 temos algum 
material do extrangeiro homenageando Santos Dumont. Parte das peças/selos são catalogados e só neles temos cerca de R$ 5.000 pelo catalogo de 2013, fora todo o 
resto não computado. Conjunto que levou um bom tempo para ser composto e que agora estamos vendendo em 1 lote só. Nunca antes tivemos um conjunto tão ex-
tenso só deste assunto...............................................................................................................................................................................................................................................1.600
1.172     Ano 1972 - Pacote contendo 57 cartões timbrados o� cial da Exposição Filatélica Interamericana (Ex� lbra) realizada no Rio de Janeiro e � gurando 2 selos 
aéreos do Brasil e selo Zeppelin dos USA. Maioria em ótimo estado....................................................................................................................................................................100

FDCs (Envelopes de 1ª Dia) / EPD
1.173    27 - Dia do Selo - Conjunto único ? composto com 12 diferentes con� gurações (só pares - vertical/horizontal) e quadra (forma invertida) Nenhum dele é cat-
alogado desta maneira. Todos identi� cados pelos tipos. Incluso 3 Quadras, também em posições diferentes. Vide imagem de cada um dos tipos. Se formos considerar 
apenas as 3 quadras, temos 1.600 UF ++ !! Cerca de catalogo, fora todo o resto. Todos sem 1 ponto de ferrugem e com carimbo comemorativo + 1º Dia de S.Paulo..1.000
1.174    148 - Ano 1978 - Hipertensão - Conjunto completo com as 31 diferentes Dr's com carimbo de 1ª Dia e Comemorativo..........................................................120
1.175    153 - Ano 1978 - Presidente Geisel - Conjunto completo com as 31 diferentes Dr's com carimbo de 1º Dia e Comemorativo.................................................120
1.176     159 - Ano 1978 - Semana da Pátria - Conjunto completo com as 31 diferentes Dr's com carimbo de 1º Dia e Comemorativo.................................................120
1.177     167 - Ano 1978 - Natal - Conjunto com 29 diferentes Dr's com carimbo de 1º Dia e Comemorativo (falta S. Paulo e Pará).....................................................100
1.178    172 - Ano 1979 - 10 Anos da ECT - 30 Drs diferentes - PD + CBC. Não sabemos se falta 1 ou 3 para o jogo estar completo - 270 UF = Cerca de R$ 1.350......190
1.179    590 - Ano 1993 - 150 Anos do Olho de Boi - 10 Fdcs com diferentes carimbos alusivos ao evento/dias da exposição - 320 UF = Cerca de R$ 1.600........240
1.180    ANO 1975 - 16 diferentes Fdcs com selos ISOLADOS DAS SÉRIES - Todos não catalogados, pois só consta o Fdc com a série completa: 64 (completo com 
3 isolados) 65 (3 isolados) 66 (3 isolados) 69 (faciais de 0,70 e 3,30) 70 (facial 0,70) 73 (Gongada) 77 (completo com 3 isolados) Apenas 1 tem só o carimbo de 1º Dia, 
todos os outros com os 2 carimbos. Inusitado conjunto, lembrando que todos não são catalogados desta forma. Para o colecionador especializado em Fdcs........250
1.181    EPD 38/38W - Oceanos - Série completa em 24 envelopes - CBC (Praia do Forte - BA)...................................................................................................................60
1.182    Caixa com 890 itens, sendo 430 antes do Real e 460 pós REAL (ano 1994) até começo dos anos 2000. Incluso EPDs. Começa na década de 80. Enorme valor 
de catálogo - R$ 1 em muitos casos sequer paga o facial.........................................................................................................................................................................................900
1.183    SÓ BLOCOS - Caixa contendo 345, de 46 tipos diferentes, entre anos 1982 e 2014 (EPD) Só do Real são 127 itens. Nesta quantidade é claro que parte tem 
pontos de ferrugem, como de habitual. No total temos 3.432 UF = Acima de R$ 17.000. Aqui pedimos apenas 5 % !! deste valor ou cada peça sai por cerca de R$ 2.50. 
Mediante solicitação, enviaremos o inventário do lote............................................................................................................................................................................................850
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1.190 - Particulares - 241 Diferentes

1.193 - Flâmulas temáticas - 250 Itens

1.201- 6 Envelopes

1.194 - Caixa com 2.240 !! Franquias mecânicas

1.197 - Rio Grande do Sul - 36 Envelopes

1.199 - São Paulo - 15 Envelopes 1.202 - 9 Envelopes1.200 - 6 Envelopes

1.198

1.204 - 13 Envelopes

1.203 - 12 Envelopes 1.195 - 4 Cartas Bilhete
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FDCs (Envelopes de 1ª Dia) / EPD (Continuação)
1.184    Coleção contendo 475 diferentes e só do REAL, ou seja, entre anos 1994 e 2010. Lembrando que parte são EPDs, pois assim foram lançados. Não sabemos 
a� rmar se todos os anos estão completos, mas  se não estiverem, falta apenas um ou outro para estar completo só na parte comemorativa/Blocos. Alto valor facial. Aqui 
pedimos apenas R$ 1,50 por envelope que em muitos casos, sequer paga o valor facial do selo, visto que muitos são do 1º Porte e que hoje tem um valor de R$ 2.05, 
fora os Blocos etc...........................................................................................................................................................................................................................................................700
1.185     Coleção dentro de 5 Porta Envelopes contendo 572 diferentes entre # 1 e # 581 Ano 1992(dos 581 Fdcs tipo emitidos- sem variantes) Portanto só 
faltam 9 itens para a coleção estar completa nos Fdcs tipo. Faltam os nºs: 24, 82, 267, 295 e logicamente os 5 Blocos da Brasiliana. Muitos itens cotando acima de 
100 UF (Acima de R$ 500) e alguns até bem mais como o # 27 CBC + PD S.Paulo (535UF = R$ 2.600 !! só ele) Toda a coleção tem 7.600 UF = Cerca de R$ 38.000. 
Aqui pedimos apenas 6% !! de catálogo que é muito vantajoso até para uma revenda. Desta forma cada envelope sai por  R$ 4 !! cada...................................2.300

MÁXIMOS  
1.186 - OFICIAIS - Caixa com 480, entre anos 1973 e 2007, incluíndo muitos do primeiros anos e com boa cotação de catálogo. Incluso + 17 Folders e outros não 
selados e não contados. Vários mil Reais de catálogo. Aqui pedimos pouco + de R$ 1,20 por peça.................................................................................................................500
1.187    OFICIAIS - Caixa de sapato contendo 540 entre década de 70 (ano 1974) e ano 2012. Todos selados. Acompanham centenas sem selar - R$ 1 por peça é muito 
barato, visto que muitos já são do REAL...................................................................................................................................................................................................................540
1.188 - OFICIAIS - Coleção dentro de 3 Pastas, contendo 356 Máximos diferentes entre nº 1 e nº 279 (anos 1973 a 2012) Além disto, seguem + 21 peças diferentes em 
con� gurações que não constam do catalogo RHM. Os catalogados somam quase 3.000 UF (cerca de R$ 15.000) + no minimo 200UF dos outros (se fossem cataloga-
dos). Aqui pedimos cerca de 13% de catalogo ou R$ 6 por peça, que é bem vantajoso, lembrando que todos são diferentes !................................................................2.000
1.189 - Caixa com pouco acima de 1.000, boa parte selados e desde os primeiros até basicamente antes do Real, mas vímos diversos dos anos 2000. Parte soltos, parte 
montado dentro de album. Incluso várias "cadernetas" o� cias do correio : Carros antigos, Construção de Brasilia, Catedral da Sé, Juscelino Kubitschek, Arquitetura 
dos Correios, Madre Paulina etc. Todos estes dentro dos souvenirs, não estão selados. Num pacote separado, temos perto de 150 EDITAIS, selados e não e desde o 
ano 1975. Certamente alto valor de catalogo. Aqui pedimos pouco + de 0,45 por item.....................................................................................................................................600
1.190 - PARTICULARES - Caixa com 241 DIFERENTES entre anos 1999 e 2014. Muitos temáticos pelo meio e "melhores" como: Automatos (Ararajuba) e Selo de te-
cido do Corinthians (facial de 8,30) Todos do editor Eduardo Schmitt. Aqui saindo à R$ 5 cada..................................................................................................................1.200

EDITAIS
1.191 - Sacola contendo pouco acima de 700, todos à principio selados e entre anos 1978 e 1983. Incluso com Blocos e regulares. Aqui saindo a menos de 0,40 centavos 
cada, que é muito barato..............................................................................................................................................................................................................................................250
1.192 - 2 Pesadas caixas contendo 2.200 itens entre basicamente o ano 1976 e anos 90. Cerca de 90% estão selados. Maioria soltos, mas também diversas pastas. Mui-
tos com Blocos, regulares etc. Também está incluso uma boa quantia deles (+ modernos) e já no formato menor, mas não selados e ao mesmo tempo também não 
computados. Também vímos alguns antes de 1976, mas da mesma maneira, ou seja, sem selos: Dia do Selo, Monteiro Lobato, Arte Barroca - todos de 1973. Alguns in-
formativos antigos no meio (do tipo datilografado, década de 60) com lançamento de selos e/ou carimbos. Tiragem dos editais etc. Aqui pedimos apenas 0,50 centavos 
cada, que em boa parte dos casos, não paga o valor do selo usado. Devido ao tamanho das peças, algumas (como de habitual) podem apresentar pontos de ferrugem, 
que é bem aceitável nesta quantia............................................................................................................................................................................................................................1.100

FRANQUIA MECÂNICA
1.193    FLÂMULAS TEMÁTICAS - Lote com 250 peças, entre envelopes e fragmentos, todos com � âmulas temáticas e de diversos seguimentos: Bancos, Empresas 
em geral, Institutos, Comitê Olimpico, Natal etc. Grande variedade de tipos. Década de 30 a 2000, mas  concentrado nas décadas de 70 a 90......................................250
1.194   Caixa contendo 2.240 itens, sendo 1.880 sobre envelopes/cartões e 360 entre fragmentos e � tas gomadas. Décadas de 30 à cerca de 5 anos atrás. Enorme var-
iedade de tipos/procedências......................................................................................................................................................................................................................................700

CENSURA (Referência de acordo com o e� udo de J. Mei� ert - Arge Brasilien, Alemanha)
1.195    Ano 1918 - RIO DE JANEIRO - Conjunto com 4 Cartas Bilhete (Censura em Inteiros Postais é proporcionalmente muito + escasso que em correspondên-
cias normais) todos indo para Curitiba, com o mesmo destinatário e todos com carimbo referência 1.1.1.0 (3 em violeta e 1 em verde) + nºs: 12 (verde) 53, 56 e outra 
sem nº e 3 delas com � ta parcial, provável referência 3.3.1.1..................................................................................................................................................................................120
1.197    RIO GRANDE DO SUL - Lote com 36 envelopes circulados, todos com carimbo referência 2.5.5.0 entre nºs 705 e 748 (o último existente) todos em ver-
melho e com alguma repetição. Inclusive o nº 722 na cor vermelha, pois no estudo diz que a cor é violeta. 25 envelopes vem da Argentina e 11 são Brasileiros, com 
circulação interna ou para o exterior. A grande maioria também tem � tas de censura, à classi� car. Aqui pedimos pouco  +  de R$ 6 !! por peça..................................220
1.198    SÃO PAULO - Conjunto com 4 peças, sendo 2 vindo de Santos para São Paulo, outra circulada de São Paulo para Rio GRande e outra de São Paulo para 
Argentina. Todas com chegada, além de terem o carimbo LIVRE, sendo 3 na cor verde e 1 na cor violeta e nesta + o carimbo referência 2.1.7.0 e nº 40. Não achamos 
no estudo nada que tenha este carimbo e com saída em São Paulo - 1 com par próceres 50Rs e 3 com selo alegoria 100Rs........................................................................100
1.199    SÃO PAULO - Lote com 15 envelopes, todos com carimbo 1.4.13.0 basicamente aplicado quando da chegada - 1 peça é só frente - 2 deles na cor preta e 3 
peças com + a etiqueta à classi� car. Anos 1935 a 1938............................................................................................................................................................................................135
1.200    Anos 1946/1947 - 6 envelopes indo para a Alemanha e com carimbo de censura Aliada (Norte Americanos) de 2 tipos: US Civil Censorship e Militar Cen-
sorship. 2 também com a devida � ta de censura........................................................................................................................................................................................................60
1.201    Anos 1946/1947 - 6 envelopes indo para a Alemanha. Todos com a � ta alusiva + com o mesmo carimbo de censura Aliada (Norte Americana) mas de dif-
erentes censores...............................................................................................................................................................................................................................................................55
1.202    2ª GUERRA - 9 envelopes, todos indo para os Estados Unidos, censurados no destino e com diferentes numeros de censores Norte Americanos através 
de � tas numeradas..........................................................................................................................................................................................................................................................80
1.203    2ª GUERRA - 12 envelopes, todos indo para os Estados Unidos e todos também com dupla censura (Brasiliera/Norte Americana) Maioria saindo do Rio 
de Janeiro ou São Paulo - 4 registrados......................................................................................................................................................................................................................130
1.204    2ª GUERRA - 13 envelopes indo para países europeus e com carimbo e/ou etiqueta de censura aplicado no transito ou no destino: França x 2, Alemanha, 
Inglaterra x 3 e Suiça x 7...............................................................................................................................................................................................................................................150

ATENÇÃO: Lembrando que e� a VSO é exclusivamente por corre� ondência. Programe-se
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1.205 - 28 Peças

1.215 - SC - 15 Postais

1.213

1.217

1.218 - São Paulo - 32 Postais

1.207 - Minas Gerais - 13 Postais1.223 - Enorme lote com 61 Caixas e + de 1 Tonelada !!

1.219 - Agencias do Correio - 304 !! Cartões Diferentes. Conjunto ùnico

1.216 - SC - 24 Reproduções em formato maior

1.206 - Destino Exterior - 53 Peças
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CENSURA (Referência de acordo com o e� udo de J. Mei� ert - Arge Brasilien, Alemanha) (Continuação)
1.205    Lote com 28 peças, todas indo ao exterior e só censuradas no destino. Predominam os destinos Europeus - 3 da 1ª Guerra e algumas logo após a 2ª Guerra 
(Austria).........................................................................................................................................................................................................................................................................190
1.206    DESTINO EXTERIOR  - Conjunto com 53 peças (apenas 6 da 1ª Guerra) todas saindo do Brasil e sendo censuradas no transito ou no destino, que são os 
seguintes: França (1 da 2ª Guerra e 2 da 1ª Guerra) Suiça (1 de cada Guerra) Espanha (1 e devolvido com dupla censura Aliada/Espanhola) Inglaterra (8, sendo 1 da 1ª 
Guerra) Suécia (2) Portugal (1 de cada Guerra) 10 da Alemannha em geral (1 da 1ª Guerra, 1 da 2ª Guerra com controle de divisas e 8 pós guerra, para as Zonas Ocu-
padas e por � m, 24 para os Estados Unidos. Alguns registrados pelo meio e ainda bem conservados pela quantidade. Aqui pedimos pouco + R$ 8 por item............500

CARTÕES POSTAIS (Por ordem de E� ado - SIGLA) e FOTOS
Obs : Basicamente todo o seguimento de Cartões Postais encontra-se fotografado no nosso site. No caso dos lotes/conjuntos, apenas um ou 

outro cartão foi fotografado, portanto, havendo interesse solicite imagens complementares. 
1.207 - Minas Gerais - 13, sendo 12 diferentes. Maioria do interior e quase todos da Missão de Propaganda...............................................................................................100
1.208 - Minas Gerais - Lote com 114 diferentes de cidades do interior de Minas Gerais: Cambuquira, Ouro Preto, São Lourenço, Sabará, Araxá, Poços de Caldas e outros. 
Diversos fotográ� cos. Anos 20 a 50.Aqui saindo a R$ 3,50 por cartão.................................................................................................................................................................380
1.209 - Paraná - Conjunto com 60 diferentes. Alguns circulados e diversos tipo fotográ� co. Entre anos 10 e 50.Aqui saindo a R$ 6 por cartão............................................360
1.210 - Paraná - 78 diferentes, tipo fotográ� co e dos meados da década de 50..................................................................................................................................................300
1.211 - Rio de Janeiro - 170 tipo fotográ� co e dos meados da década de 50, maioria diferentes. Parte são da região serrana.....................................................................520
1.212 - Rio Grande do Sul - 64, com alguns poucos não fotográ� cos, quase todos diferentes..................................................................................................................300
1.213 - Ano 1905 - Lote com 3 diferentes, todos circulados para a Bélgica, com chegada e selo 100Rs Madrugada vermelho. Vide imagem na web.............................160
1.214 - SOUVENIRS/CADERNETAS - Lote com 95 diferentes, com centenas de cartões no total. Alguns poucos antigos no meio, grande maioria começando aparen-
temente a partir dos anos 80........................................................................................................................................................................................................................................300
1.215 - Santa Catarina - Lote com 15 diferentes, das seguintes cidades: Joinville, Blumenau, Florianópolis, Itajai e Lages. Só até década de 40.....................................180
1.216 - Santa Catarina - Lote com 24 REPRODUÇÕES ampliadas em formato quase de uma folha do tamanho A4, de postais de cidades Catarinenses. Quase todos 
diferentes, todos do fotógrafo Eugen Currlin. Aqui saindo à R$ 5 cada, que acho não pagar a reprodução, pois é em papel grosso............................................................90
1.217 - São Paulo (Capital)  Lote com 4 diferentes, sendo 3 do editor Malusardi : Pça da República, Escola Normal + Ponte Grande + Av. Tiradentes e editor F. Man-
zieri - Rua 15 de Novembro. Todos circulado e muito bem conservados pela idade que tem...........................................................................................................................160
1.218 - São Paulo - 32 diferentes entre capital (maioria) Inteiror e Litoral. Começa no ano 1901 e vai até anos 50. Vide imagem completa na web................................200
1.219 - AGENCIAS DO CORREIO -Bela coleção contendo 304 Cartões (um ou outro é foto) quase todos diferentes e englobando 
basicamente todos os estados do Brasil e sempre retratando a AGENCIA DOS CORREIOS. Pouquissima coisa à partir dos anos 50, 
mas muitos do começo do século passado (anos 1900) Parte circulados, parte não. Coleção que levou anos para ser constituída, visto 
que este tipo de material é basicamente comprado de 1 em 1. Vários foram pagos entre $ 20 e R$ 50, outros até +, vários comprados no 
exterior etc. Certamente conjunto "unico" disponível atualmente no mercado.Aqui pedimos a média de apenas R$ 10 cada........3.000
1.220 - FOTOS - Caixa com 159 fotos preto/branco (alguns são Postais) entre anos 10 e 60. Maioria topogra� a, mas � ores, móveis, construções, natureza, familia em 
navios etc. Entre tamanhos 8,5x6cm e 18x13cm. Várias com indicação de lugares: Teresópolis, Antonina (PR) Santo Amaro, Campos do Jordão etc. Dentro, 85 nega-
tivos de plástico e 1 de vidro, com várias cenas. Um ou outro é do exterior. Lote 4520 da nossa 65º VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 160 e agora sendo 
oferecido com desconto, onde cada foto sai por menos de 0,80 centavos !!.........................................................................................................................................................120
1.221 - FOTOS - 3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018: 4514, 4515 e 4519 com ao todo 100 fotos diversas entre décadas de 30 e 60, parte soltas, 
parte em album/folders etc. Mediante solicitação enviaremos a relação detalhada de cada lote que tinham um preço original de R$ 230 e agora estamos agrupando em 
1 lote só com preço reduzido.......................................................................................................................................................................................................................................180
1.222  -  Enorme conjunto distribuído em 7 pesadas caixas, com um peso liquido de 202 KG (isto mesmo, 202 Kilos de cartões)
Pesamos 100 cartões e � zemos a proporção e temos entre 45.000 e 47.000 cartões, basicamente todos à partir dos anos 70, até os 
anos 2000. Predominam as vistas de cidades, mas temos Institucionais, Propagandas em geral, Eventos, Igrejas, Pessoas, Ani-
mais e + uma série de outros aspectos. Alguns poucos fora do padrão normal de tamanho. Último "grande lote" orindo dos lotes 
que tivemos anteriormente. Vide VSO # 66 e # 68. Aqui agora agupamos em 1 lote só. Devido ao peso, pedimos que o comprador 
tenha um meio de retira-los em nosso escritório ou que contrate uma transportadora para isto.Aqui pedimos menos de 0,20 
centavos por peça, pois estamos calculando que sejam 46.000 Cartões. Condição especial de pagamento: 10 x iguais..........9.000
1.223 - Surpreendente conjunto dentro de 61 caixas grandes com + de 1 TONELADA !! (Isto mesmo, acima de 1.000Kg !!) e com 
a incrivel soma acima de 200.000 !! (Isto mesmo - 200 mil Cartões) que em função da utilização depois se transformariam em 
Máximos Postais. Todos basicamente identi� cados nos pacotes. Acreditamos que em função do custo de grá� ca, o editor deles 
(Eduardo Schmitt) fez uma quantidade maior para baratear o custo individual e destes, parte ele fez centenas de máximos e 
outra boa quantidade sobrou sem estar selada ou carimbada, mas  de alguns motivos, ainda é possível transforma-los em Máximos. 
Predominante englobam o período do meio dos anos 90 ao meio dos anos 2000.Não sabemos precisar quando tipos diferentes 
seriam, acreditamos serem entre 150 e 200. Além disto, também temos a reprodução de antigos cartões Postais de Santa Catarina, 
também feito por ele. Fotografamos apenas uma "fração" das peças, assim o eventual interessando tem uma noção do que estamos 
vendendo. Todos em impecável qualidade. O minimo pedido (0,03 centavos !! cada) certamente não paga nem uma fração do que
foi gasto na impressão deles. Logicamente neste caso, o comprador teria que ter um meio de retira-los em nosso escritório, visto que 
seria inviável envia-los pelo correio. Uma opção seria o envio por transportadora, mas isto teria que ser combinado entre as partes. 
Condição especial de pagamento deste lote: 10 parcelas iguais.................................................................................................3.000

Veri� que na contracapa frontal e nas duas páginas � nais os itens que temos para venda direta. 
Todos com preço � xo sem comissão. E� a é apenas uma infíma amo� ra do nosso e� oque.
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1.242 - Só Ribeirão Preto

1.235 - Manuscrito - 30 Carimbos
1.234 - AVULSA - 38 Carimbos

1.237 - Bragança (SP) 25 Itens

1.240 - Pernambuco - 21 Carimbos

1.244 - SC - 104 Carimbos todos em quadras

1.245 - Todos Alagoas

1.249 - RS - 53 Carimbos Diferentes

1.239 - PR - 64 Carimbos todos em quadras

1.246 - RJ - 14 Carimbos diferentes 1.248 - RS - 32 Carimbos diferentes

1.247 - RN - 8 Peças

1.241 - Porto Alegre - 39 Carimbos

1.236 - Blumenau (SC) 30 Carimbos
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 CARIMBOLOGIA - SELOS
Obs : Todos os próximos 10 lotes(nº 1.224 a 1.233) faziam parte da coleção do conhecido colecionador Helmut Ponge (SP) e é composta só de 
carimbos do Estado de S.Paulo. Englobam selos isolados e/ou fragmentos e História Postal (na sua maioria Inteiros Postais) No nosso site estão 
apenas parte das imagens de cada lote e mediante solicitação podemos enviar a relação de cada cidade dentro da letra. Lembrando que todos os 

múltiplos sempre foram computados como 1 carimbo só. Em alguns casos, temos até blocos de 10 selos no lote.

1.224   /◉  LETRA E - Conjunto montado em antigas folhas e separado pelas cidades/localidades/bairros/agencias etc Começa antes do ano 1900 e vai até o 
começo dos anos 70. Ao todo, 57 selos/fragmentos e 18 peças circuladas, sendo 3 remessas de valor. Lote 4679 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 135 e 
agora sendo oferecido com desconto..........................................................................................................................................................................................................................100
1.225   /◉  LETRA I - Conjunto similar ao lote acima, agora com 320 selos/fragmentos e 39 peças circuladas, sendo 2 remessas de valor. Lote 4680 da nossa 65ª 
VSO com preço original de R$ 450 e agora sendo oferecido com desconto..........................................................................................................................................................315
1.226   /◉  LETRA L - Conjunto similar ao lote acima, agora com 197 selos/fragmentos e 21 peças circuladas, sendo 1 remessa de valor. Lote 4681 da nossa 65ª 
VSO com preço original de R$ 260 e agora sendo oferecido com desconto..........................................................................................................................................................180
1.227   /◉  LETRA M - Conjunto similar ao lote acima, agora com 292 selos/fragmentos e 30 peças circuladas, sendo 1 remessa de valor. Lote 4682 da nossa 65ª 
VSO com preço original de R$ 380 e agora sendo oferecido com desconto..........................................................................................................................................................265
1.228   /◉  LETRA N - Conjunto similar ao lote acima, agora com 82 selos/fragmentos e 18 peças circuladas, sendo 2 remessas de valor. Lote 4683 da nossa 65ª 
VSO com preço original de R$ 150 e agora sendo oferecido com desconto..........................................................................................................................................................105
1.229   /◉  LETRA P (Pa à Pe) - Conjunto similar ao lote acima, agora com 212 selos/fragmentos e 25 peças circuladas, sendo 3 remessas de valor. Lote 4684 da nossa 
65ª VSO com preço original de R$ 290 e agora sendo oferecido com desconto....................................................................................................................................................200
1.230   /◉  LETRA P (Pi à Pr) - Conjunto similar ao lote acima, agora com 281 selos/fragmentos e 28 peças circuladas, sendo 4 remessas de valor. Lote 4685 da nossa 
65ª VSO com preço original de R$ 360 e agora sendo oferecido com desconto....................................................................................................................................................255
1.231   /◉  LETRA R - Conjunto similar ao lote acima, agora com 185 selos/fragmentos e 13 peças circuladas, sendo 3 remessas de valor. Lote 4686 da nossa 65ª 
VSO com preço original de R$ 210 e agora sendo oferecido com desconto..........................................................................................................................................................150
1.232   /◉  LETRA S - Conjunto similar ao lote acima, agora com 515 selos/fragmentos e 64 peças circuladas, sendo 10 remessas de valor. Lotes 4687, 4688 e 4689 
da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 730 e agora sendo oferecido em 1 lote só e  com desconto........................................................................................................510
1.233   /◉  LETRAS T e U - Conjunto similar ao lote acima, agora com 194 selos/fragmentos e 24 peças circuladas, sendo 2 remessas de valor. Lotes 4690 e 4691 da 
nossa 65ª VSO com preço original de R$ 280 e agora sendo oferecido com desconto.......................................................................................................................................195
1.234  ◉  AVULSA - Belo conjunto com 38 carimbos, sendo 3 pares calculados como 1 carimbo só. Desde o Império (Jornais) até década de 40. Vide imagem completa 
na web. Aqui pedimos apenas R$ 5 !! por carimbo..................................................................................................................................................................................................190
1.235  ◉  MANUSCRITOS - Conjunto com 30 carimbos, sendo que os 6 pares foram calculados como 1 carimbo só. Entre emissões Cruzeiro e Vovó. Vide imagem 
completa na web. Aqui pedimos menos de R$ 5 por carimbo...............................................................................................................................................................................140
1.236  ◉  BLUMENAU (SC) - 30 Carimbos sobre emissões do começo da República e anos 20. Quatro múltiplos calculados como 1 carimbo só..................................120
1.237  ◉  BRAGANÇA (SP) - Cartela com 25 itens, maioria com carimbo do tipo Francês e do começo da República. Boa parte sobre emissão Madrugada. Todos os 6 
múltiplos calculados como 1 carimbo só. Entre anos 1890 e 1952. Incluso Inteiro Postal do ano 1911, com carimbo ferroviário : Bragança à Campo Limpo. Peça com 
furo de arquivo..............................................................................................................................................................................................................................................................200
1.238  ◉  CIDADES DA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO (SP) - Pasta contendo 52 folhas montadas com selos regulares dos anos 80/começo de 90, quase todos sobre 
fragmentos e montados em espécie de folhas expositivas. Todos identi� cados...................................................................................................................................................100
1.239  ◉  PARANÁ - Conjunto montado em folhas com descrição da cidade e composto de 64 carimbos de cidades/Agencias, todos diferentes e em QUADRAS. Assim 
todos estão com 100% do carimbo. Engloba as emissões Vovó e Netinha. Décadas de 30 a 50........................................................................................................................250
1.240  ◉  PERNAMBUCO - Cartela com 21 carimbos diferentes, de 16 localidades/agencias diferentes. Engloba 2 emissões: Madrugada (grande maioria) e Vovó. Os 
8 múltiplos foram calculados como 1 carimbo só. Incluso 2 quadras. Mediante solicitação, enviaremos a relação.......................................................................................150
1.241  ◉  PORTO ALEGRE - Cartela com 39, boa parte do tipo "triangular" da Posta Urbana e/ou circular. Diversos sobre fragmentos e 12 em múltiplos (até em 
quadra) calculados como 1 carimbo só. Emissões Alegoria e Vovó......................................................................................................................................................................100
1.242  /◉  RIBEIRÃO PRETO - Cartela com 24 itens, incluso 8 quadras. Todos os 9 múltiplos foram calculados como 1 carimbo só. Anos 1886 a 1956. Acompan-
ham 8 peças circuladas entre anos 70 e 90................................................................................................................................................................................................................180
1.243  /◉  3 diferentes cidades: Caçapava (18 selos/fragmentos + 5 peças) Piracicaba (47 selos/fragmentos + 7 peças) e Taubaté (48 itens entre selos e peças) Entre 
anos 1896 e 1982 - Lotes 4639, 4657 e 4728 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 310 e agora agrupados em 1 lote só com preço reduzido...............................215
1.244  ◉  SANTA CATARINA - Conjunto montado em folhas com descrição da cidade e composto de 104 carimbos de cidades/Agencias, todos diferentes e em 
QUADRAS. Assim todos estão com 100% do carimbo. Engloba as emissões Vovó e Netinha. Décadas de 30 a 40........................................................................................400

CARIMBOLOGIA - HISTÓRIA POSTAL (Ordenado pelo E� ado/Cidade e depois pelo tipo, diversos etc..)
1.245  ALAGOAS - 9 Inteiros Postais, de 4 diferentes cidades/agências Alagoanas: Usina Brazileiro, Jaraguá x 4, Maceió x 2, Pilar e Cururipe. Anos 1892 a 1911. Parte 
indo ao exterior.............................................................................................................................................................................................................................................................120
1.246  RIO DE JANEIRO - 14 peças diversas, com diferentes carimbos de cidades/agências Fluminenses: Barra do Pirahy, Barra Mansa, Campos + Macahé, Nicth-
eroy, Parahyba do Sul (2 tipos diferentes - 1 só frente) Pavuna, Pandia Calógeras, Porto das Caixas, Paquequer, Santa Ignácia, Salto de � eresópolis, Sucupira e São 
José do Bom Jardim. Anos 1893 a 1938.....................................................................................................................................................................................................................160
1.247  RIO GRANDE DO NORTE - 8 peças diversas, com diferentes carimbos de cidades/agências: Rio Grande do Norte (2 tipos diferentes) Acary (Inteiro Remes-
sa de valor - R$ 280 só ele) Mossoró, Ceará Mirim, Alecrim, Areia Branca e São João do Sabugi. Anos 1900 a 1988..................................................................................100
1.248  RIO GRANDE DO SUL - 32 peças diversas, com diferentes carimbos de cidades/agências Gaúchas: Bexiga, Cachoeira, Av Eduardo, Estrella, Encantado, 
Guarany, Ijuhy, Lageado, Marcelino Ramos, Montenegro (2 tipos diferentes) Maratá, Novo Hamburgo, Nova Wurttemberg, Porto Alegre, Parecy Novo, Rio Grande, 
Rincão de São Pedro, Rio Pardo, São Miguel Dois Irmãos (2 tipos diferentes) São Sepé, São J. do Hortêncio, Santa Cruz (2 tipos diferentes - 1 é recibo de registrado) 
São Gabriel, São Francisco de Assis, Taquary, Taquara, Uruguayana, Vespasiano do ......, Vila de São Lourenço. Anos 1892 a 1954.........................................................280
1.249   RIO GRANDE DO SUL - Coleção dentro de porta envelope importado, contendo 53 peças diferentes, só sobre inteiros postais : Envelopes, Bilhete Postal, 
Carta Bilhete e Cintas. Começa na Adm dos Correios e termina em Vendellino. Mediante solicitação enviaremos a relação das cidades constantes neste lote. Engloba 
os anos de 1891 a 1940. Todos um a um identi� cados. Os R$ 10 pedidos por peça, em muitos casos sequer paga uma fração do inteiro normal...................................540
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CARIMBOLOGIA - HISTÓRIA POSTAL (Ordenado pelo E� ado/Cidade e depois pelo tipo, diversos etc..)
(Continuação)

1.250    RIO GRANDE DO SUL - Conjunto com 54 peças com diferentes carimbos de cidades/agencias. Maioria são inteiros postais: Adm. dos Correios, Alfredo 
Chaves, Cachoeira (3 diferentes, sendo 2 registrado - 1 em roxo) Colonia S.Marcos, Campo Bom, Candelária, Dona Francisca (com quadra 100Rs Próceres) Estrella, 
Erechim (2 diferentes - 1 registrado) Ex Colonia Snto Angelo, Guarany, Hamburgo Velho, Irahy (aroxeado) Jaguary + Sta Maria (na mesma peça) Lageado (2 difer-
entes) Montenegro, Marques de Souza, Marcelino Ramos, Nova Wurttemberg, Novo Hamburgo, Nova Hamburgo, Paraizo, Pedras Brancas, Porto Alegre (2 diferentes 
- Posta Urbana e outro em vermelho, com selos complementares caídos) Rio Pardo (registrado) Rincão de S.Pedro, S. J. da Reserva (2 diferentes) S.J. do Hortencio, S. 
Vendelino, S. Leopoldo, São Sepé, Serro Branco (frente de remessa de valor) Santa Cruz (3 diferentes) Serro Azul, ..... de S.Lourenço, S. Gabriel, São João Camaquam, 
São Miguel de Dois Irmãos (2 diferentes) Taquary, Taquara, Tristeza, Uruguayana, Viamão, Venancio Ayres, V. � ereza. Anos 1886 ao começo dos anos 30, mas a 
maioria concentrado nos anos 10/20.Aqui também pedimos apenas R$ 10 por item........................................................................................................................................540
1.252    SANTA CATARINA - 3 Jogos com cartões (em branco) circulados à Blumenau, com chegada e sempre com selo de 50Rs Vovó e na maioria dos casos, com 
2 nomes de carimbos diferentes na peça (vide imagem) pois em função da 2ª Guerra, várias agencias de Sta Catarina, tiveram seu nome modi� cado. Não sabemos a� r-
mar se o nome antigo é o que está na peça ou se é o carimbo que está sobre o selo. Todos do ano 1944. Temos 3 conjuntos, sendo 47, 45 e 40 carimbos diferentes respec-
tivamente, ou seja, 132 cartões no total. Aqui saindo à apenas R$ 2 !! por peça..................................................................................................................................................260
1.254 - SÃO PAULO (LETRA S) - 37 cidades/agencias diferentes, basicamente todos são Inteiros Postais e um ou outro com selos complementares: São Pedro (2 dif-
erentes) São Manoel (2 diferentes) São Paulo (2 diferentes) Sodrélia, Saltinho, Santa Cecilia (2 diferentes) São Vicente, S.Anna Vargem Grande, S.Cruz do Rio Pardo, 
S.João da Boa Vista (2 diferentes) S.Manoel do Paraizo (2 diferentes) S.Cruz das Palmeiras. S. José dos Campos (2 diferentes) São Joaquim, Silveiras, Santa Cruz do Rio 
Pardo, São Carlos, São Carlos do Pinhal (2 diferentes) Santos (2 diferentes) São Paulo de Agudos, Santa Rita dos Coqueiros, S.J. do Barreiro, S.José do Rio Preto, São 
Roque (3 diferentes) S.Luiz do Parahytinga e Santo André. Salvo por 1 peça que é dos nos 50, todas as demais no máximo até os anos 30. Alguns inteiros marcando 
entre R$ 100 e R$ 300 de catalogo. Aqui pedimos apenas R$ 11 por peça que em muitos casos sequer paga o inteiro postal sem o detalhe da carimbologia...............400
1.256    DIVERSOS - 118 envelopes circulados, maioria com diferentes carimbos de cidades/agências. Predomina: Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio Grande 
do Norte, mas outros estados no meio. Anos 1979 a 1982. Arquivo "Catani" - Lote 4731 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 150 e agora sendo oferecido com 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................100

1.250 - RS - 54 Carimbos diferentes 1.252 - Santa Catarina - 132 Cartões no total

1.259 - Lote com 72 etiquetas

1.260 - Lote com 55 diversas
1.254 - SP - Letra S - 37 cidades/agencias

1.261 - Selo Teste - Lote com 66 itens
1.258 - Ambos em folhas completas
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ETIQUETAS EM GERAL
1.257  (*)/*/** SELOS FECHO DE MENSAGENS - Acumulação com 390, assim dividido pelas cores: 166 do Azul, sendo a maioria em papel espesso e com 2 nuances 
de cores + 45 do Vermelho + 179 do Roxo, também com 2 nuances de cores. Parte isolados, parte em múltiplos e blocos maiores. Se formos nos basear pela cotação 
do catalogo de 1995, temos acima de R$ 35.000 !! de catálogo. Aqui pedimos apenas R$ 1,50 por item.........................................................................................................600
1.258  */** SELOS FECHO DE MENSAGENS - SF1 (Vermelho) e SF2 (Roxo) Ambas em folhas completas com 90 selos em cada x 15UF = 2.700UF = Cerca de R$ 
13.500. Aqui pedimos apenas 3% do valor de catálogo............................................................................................................................................................................................400
1.259 **/*  CORRESPONDÊNCIA DILACERADA - Lote com 72, todas do modelo 199. Vide imagem......................................................................................................160
1.260 - Lote com 55, de 3 diferentes utilizações: Envelopes de valores (3) Correspondência dilacerada (22, sendo 2 � ligranados) e 30 de treinamento pro� ssional para
 novos funcionários da ECT.........................................................................................................................................................................................................................................150

OUTROS/DIVERSOS - SELOS - BRASIL
1.261  **  SELO TESTE - Sem valor facial, figurando Veleiro com indicação Casa da Moeda 75 - Grav. Neves - Des. W. Puntar - Lote com 66, maioria em múltiplos 
maiores, incluíndo interpanô (intervalo) horizontal e também quase todos com variedades na impressão: Deslocamentos de cores diversos, Dupla Impressão (uma no 
verso)etc. Vide imagem na web...................................................................................................................................................................................................................................600

ACUMULAÇÃO - SELOS - BRASIL
1.262  ◉  Pequeno lote com 46 selos, sendo 20 do Império (maioria D.Pedro) e 20 da República, no máximo até anos 20. Qualidade mista. Veri� que..........................120
1.263  ◉/*/(*)  Antigo album Sanchez (sentido horizontal) contendo 475 selos diferentes entre regulares e comemorativos + 2 Blocos + 60 selos aéreos diferentes + 15 
de taxa também diferentes. Período de 1906 (Série Próceres) ao ano 1964. Todos a� xados com charneiras..................................................................................................150
1.264  ◉  Antigo album artesanal (sentido horizontal) contendo cerca de 350 selos, maioria diferentes e basicamente todos usados. Engloba: Império e República até 
emissão Netinha + O� ciais + Taxa + Jornais. A� xados com charneiras................................................................................................................................................................150
1.265  ◉  Folhas de Classificador com cerca de 190 selos, sendo 62 do Império (entre Inclinados e Casa da Moeda) e 130 de outras séries, predominando os Jornais e 
Madrugada. Todos vão só até o começo dos anos 1900. Incluso alguns Fiscais. .................................................................................................................................................180
1.266  ◉/*/(*)  Antigo album Bolsa Filatélica, contendo 540 selos diferentes, entre começo da república e ano 1962. Ênfase nos comemorativos. Também temos 15 itens 
diferentes entre Blocos e Folhinhas. Todos a� xados com charneiras....................................................................................................................................................................180
1.267  ◉/*/(*)  Folhas de classi� cador com 3 setores: Jornal/Jornal Sobretaxado (35 selos, incluíndo par # 114 usado - 360 UF - R$ 1.800 só ele) Taxa Devida (33 selos só 
da 1ª e 2ª Séries) e Depósitos (150 selos só da 1ª Série) Predominam os usados. ..................................................................................................................................................180
1.268  ◉/*/(*)  Esboço de coleção intitulada "Independência, Realmente ?" montada em 72 folhas tipo expositivas (mas nem todas completas e outras à completar, ou 
seja, estão vazias) contendo material (basicamente só selos) entre décadas de 20 e 80. Talvez o ideal seria aproveitar a idéia/texto e dar continuidade........................200
1.269  ◉/(*)  Acumulação com cerca de 1.350 selos, maioria carimbados e basicamente de 2 setores: Regulares (entre emissões Madrugada e Tipos/Pro� ssões) e 
Comemorativos (entre década de 20 e 50) A� xados em antigas folhas de album impresso/Caderno. Também temos o anuário de 1982 no estado ** mas não veri� camos 
se está completo, além de alguns poucos selos do Império.....................................................................................................................................................................................200
1.270  ◉  SOBRE PAPEL - Caixa pesando 12,500Kg liquido, contendo dezenas de milhares de selos, todos SOBRE PAPEL (fragmentos) e basicamente abrangendo as 
emissões adesivas. Numa primeira olhada, vímos também comemorativos, alguns blocos, material + antigo a também algo de estrangeiros. Alguns selos estão colados 
entre si e não sobre fragmento, mas de qualquer maneira, todos precisam serem lavados. Ideal para os dias "chuvosos"............................................................................200
1.271  **  FOLDERS ESPECIAIS/COMEMORATIVOS - Conjunto com 18, sendo 12 diferentes: Literatura de Cordel 1986 x 3, Lubrapex 2000, Oceanos 1998 x 2, 
Copa do Mundo de Futebol 1998 x 2, Brasil 500 anos no 2000, Brasiliana 1989, Brasiliana 1979, Centro Cultural dos Correios 2002, Emissão conjunta Brasil/China 
2000 x 3, Ano Internacional da Mulher 2002, Copa do Mundo 2002 e Pintor Eckhout. Em parte deles, além dos selos, temos também peças alusivas. Aqui pedimos 
pouco acima de R$ 12 por item...................................................................................................................................................................................................................................200
1.272  ◉/(*)  2 antigos albuns impressos, com material até o � nal dos anos 40. São cerca de 400 selos, maioria diferentes e predominando os usados. Começa no Im-
pério. Todos a� xados com charneiras e em alguns setores, a qualidade � ca a desejar. Nada de especial, mas ainda com alguns valores medianos, como Revolução de 30 
completa (mista) A predominância é pelos selos comemorativos e no caso dos selos regulares, as � ligranas não foram comprovadas.......................................................200
1.273  ◉/*/(*) 3 antigos albuns, sendo 1 impresso com 450 selos diferentes (maioria usados) entre emissões Madrugada e anos 50 + 2 albuns artesanais, aí só com selos 
regulares e ambos começando na  emissão Próceres e num deles até a Bisneta e no outro até o CF (ano 1991) Predominando os selos usados. Não podemos garantir a 
classificação das filigranas e "vendidos como vistos"...............................................................................................................................................................................................240
1.274  ◉/*/**/(*)  Caixa pesando pouco acima de 6 Kilos bruto contendo dezenas de milhares de selos, basicamente de 2 setores: Regulares (maioria) e comemorativos, 
mas vímos algo de outros setores no meio. Parte separado pelos anos, pelas décadas, pelas séries, pelos tipos etc. Também visualizamos material ainda sobre papel. 
Uma bela "salada". Surpresas ?....................................................................................................................................................................................................................................240
1.275  ◉/(*)  Pouco + de 600 selos com e sem carimbo, maioria diferentes (filigranas não comprovadas por nós) e afixados em folhas de album (maioria Tafisa) En-
globando vários setores (fora os comemorativos) e começando no Império até os sno 70 (regulares) Alguns em protetores, mas a maioria com charneiras...............250
1.276  ◉  Antigo album Schi� er, contendo cerca de 460 selos, maioria diferentes e quase todos usados. Engloba o período 1890 a 1965. Todos a� xados com charneiras. 
Alguns valores medianos e melhores séries comemorativas, como: Revolução de 30 (mista) Revolução de 32 (completa sem carimbo e os últimos 2 valores só com 
pequena marca de charneira) Turismo completa (usada).......................................................................................................................................................................................280
1.277  ◉  Classi� cador com cerca de 500 selos, entre emissões do começo da República e outros setores: Cruzeiro (38 selos) Madrugada (81) Próceres/Alegoria (80) 
O� ciais (50) Taxas (85, maioria da 1ª e 2ª séries) Depósitos (154) Tintureiro/Cabecinha/Jornal Sobretaxado (20) No � nal, recorte de inteiros postais.........................290

1.257 - Acumulação com 390 itens

1.267 - Lote com 3 setores

1.276 - Coleção em Album
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ACUMULAÇÃO - SELOS - BRASIL (Continuação)
1.278  ◉/*/(*)  Antigo Album Ta� sa, contendo 650 selos diferentes, maioria sem carimbo e englobando os seguintes setores: Próceres, Regulares, Aéreos, O� ciais e 
Comemorativos (maioria) e só até o ano 1972. Só os 5 selos que fotografamos, cotam 380 UF de catálogo. Cerca de R$ 1.800....................................................................300
1.279  ◉/*/(*)  Caixa pesando 4,8 Kg bruto contendo diversos milhares de selos e basicamente de só 2 setores: Regulares e Comemorativos entre décadas de 10 e 80, 
novos (com e sem goma) e carimbados. Alguns tijolados, outros sobre papel, parte separados por década etc. Uma grande "salada"......................................................300
1.280  ◉/*/(*)  Antigo folhas de album, com cerca de 150 selos, quase todos usados e começando no Olho de Boi (60Rs - 2ª escolha) e até o começo dos anos 20. Só 
do Império são 43 selos, maioria diferentes. Quase nada dos comemorativos....................................................................................................................................................300
1.281  */**  Pacote contendo 20.840 selos e de só 2 seguimentos: 6.760 Comemorativos só do ano 1977 (maioria em folhas completas e de uns 30 tipos diferentes) e 
14.080 selos Regulares em folhas completas com 110 e de apenas 4 tipos diferentes: 2 da série Patrimônio Histórico e Flores. Ideal para a confecção de pacotes menores. 
Aqui saindo à 0,015 centavos (1 centavo e meio) na média por selo.......................................................................................................................................................................300
1.282  ◉/(*)  Classi� cador com cerca de 535 selos, quase todos usados e englobando 3 séries diferentes: Taxa Devida (cerca de 115 entre nº 21 e nº 25) Jornal Sobretaxado 
(cerca de 45) e Jornais (cerca de 375 englobando todas as séries) Qualidade mista............................................................................................................................................300

1.278 - Antigo Album com 650 selos

1.289 - 7 Cartelas e 280 Selos

1.290 - Antigo Album com cerca de 150 selos

1.297 - Classificador com milhares de selos

1.302 - Folhas Album

1.301 - Album importado com 1.800 selos
1.299 - Folhas com 730 selos

1.303 - Lote com 151 selos diferentes

1.288 - Lote em Classificador

1.280 - 150 selos no total

1.295 - Classificador com 3 Emissões

1.296 - 370 selos no total.
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ACUMULAÇÃO - SELOS - BRASIL (Continuação)
1.283  ◉/*/(*)  Classificador com vários centos de selos, englobando as seguintes emissões: Taxa (poucos) Jornais, Cruzeiro, Madrugada (poucos) Cruzeiro e Jornal So-
bretaxado, Próceres (boa quantia) e Bisneta (todos sem carimbo) Parte classificados por cores/picotes/papéis etc, mas não comprovados por nós. A qualidade também 
é um pouco mista principalmente no seguimento dos Jornais. Pede-se verificar................................................................................................................................................350
1.284  **  EXPOSIÇÃO BRASILIANA - Coleção em classificador e logicamente predominando o material Brasileiro (incluso os 5 Blocos alusivos, de 1993) Engloba as 
Exposições do anos: 1979, 1983, 1989 e 1993. Do exterior, temos material dos seguintes paises: Paraguai, Angola, Moçambique, Polinésia (selo + Bloco) Cuba e Guine 
Equatorial,  e Suriname................................................................................................................................................................................................................................................350
1.285  - Caixa contendo 22 Classificadores entre grandes e pequenos (2 artesanais) abastecidos com + ou menos selos e basicamente de 2 setores: REGULARES e 
COMEMORATIVOS, desde emissões pós Império até o Real. Numa primeira olhada está 1/2 a 1/2 dividido entre com e sem carimbo. Vimos outros setores também 
pelo meio, como: Cruzeiro, Taxas, Oficiais e Blocos. Cerca de 6.400 selos no total............................................................................................................................................380
1.286  ◉/*/(*)  Classi� cador com 270 selos, englobando 6 diferentes emissões: Cruzeiro, Jornais, Aéreos (só da 1ª série) O� ciais (só emissão Hermes) Jornais Sobretaxa-
dos e Cruzeiro Sobretaxado. Predominam os carimbados. Boa parte em protetores. Alto valor de catálogo.................................................................................................400
1.287  - 1 Classi� cador + 2 pastas, com centenas e centenas de selos com e sem carimbo, começando no Império: em envelopes, em cartelas, soltos, múltiplos, em 
começos de coleções, folhas quadriculadas, recortes de inteiros postais etc. Acaba nos anos 80. Incluso 50 Fdcs o� ciais entre anos 1978 e 1980...................................400
1.288  ◉/*/(*)/**  Classi� cador importado contendo centos de selos, predominando basicamente 3 setores: Aéreos, Regulares e Comemorativos, sendo estes a maioria, 
com muitas quadras, começando no padrão Réis e vindo até os anos 90. Pouca coisa usada no meio............................................................................................................450
1.289  ◉  Lote com 7 cartelas, contendo 280 selos diversos, última série  do Império (Casa da Moeda) até emissão Madrugada Republicana, ou seja, todos tem + de 
120 anos. Bom aspecto geral, mas certamente temos selos de 2ª escolha. Incluso Taxa, Jornais, Tintureiro, Cabecinha, Cruzeiro, carimbos de cor etc. Qualidade mista 
e vendido como "visto". Ideal verificar. Aqui sai a média de R$ 1,50 por selo !!..................................................................................................................................................450
1.290  ◉/*/(*)  Antigo Album Bolsa Filatélica, contendo cerca de 150 selos, maioria sem carimbo e basicamente composto de apenas 4 setores: Regulares, Aéreos, 
Condor e Taxa Devida (este bem completo) Só material até os anos 60 e a� xados com charneiras. Só os 6 selos que nós fotografamos tem 650 UF de catálogo (acima 
de R$ 3.000)...................................................................................................................................................................................................................................................................480
1.291  ◉/*/(*)  Folhas quadriculadas e impressas de Album com cerca de 1.500 selos, quase todos carimbados/usados e entre emissões Jornais e começo dos anos 40. 
Algumas indicações de Variedades na série Madrugada. Conjunto oriundo no exterior...................................................................................................................................500
1.292  ◉  Caixa contendo 27 bem antigos classi� cadores artesanais, com milhares de selos usados e basicamente só englobando 2 setores: Regulares (grande maioria e 
quase todos da emissão Vovó) e Comemorativos, onde os selos só vão até o � nal dos anos 50. Garimpo para marco� lia, Variedades etc................................................500
1.293  **/*  ANUÁRIOS DO CORREIO/ SOUVENIRS - Lote com 24 Anuários: 1975, 1976, 1977, 1978 x 2, 1979 x 2, 1980, 1981 x 2, 1982 x 2, 1984, 1985 x 2, 1986, 
1987, 1988 x 2, 1989, 1990 x 2, 1991 e 1994. Não podemos garantir que todos estejam completos pois não foram veri� cados por nós e alguns não estão na embalagem 
original dos correios. Além disto, temos 12 folders/souvenirs o� ciais do correio, onde basicamente tem o selo sem carimbo e/ou carimbado, uma peça � latélica em 
geral (máximo ou fdc ou edital) José Maria Escrivá (ano 2002) WWF x 2 (ano 2001) Escotismo (ano 2001) Eckhout x 3 (ano 2002) Ayrton Senna/Chico Landi (ano 
2000) Brasiliana 1979, Emissão Conjunta Brasil/China x 3(ano 2000) e Calendário Lunar Chinês (ano 2001) No total temos 36 itens....................................................550
1.294  ◉/(*)  EMISSÕES CRUZEIRO e MADRUGADA - Classi� cador contendo 220 selos da emissão Cruzeiro, de 6 faciais diferentes, todos usados  e 640 da emissão 
Madrugada de diversos tipos (em função da quantidade de tipos existentes) mas o maior facial é 100Rs. Incluso 42 x nº 92 x 36UF cada = 1.500 UF = Cerca de R$ 
7.500, todos sem goma, pois estão colados no classi� cador, em vez que originalmente estavam com goma. Muitos múltiplos no meio, entre pares, trincas, tira de 4 e 3 
Quadras. Total, acima de 900 selos. Logicamente nesta quantidade, a qualidade é mista. Alto valor de catálogo..........................................................................................600
1.295  ◉/(*)/*  3 EMISSÕES - Classi� cador apenas com 3 emissões do � m do Império/Começo da República: Ultima série dos Jornais (Cruzeiro do Sul) + Cruzeiro So-
bretaxado + Jornal Sobretaxado. Cerca de 260 selos novos e usados, com muitos valores medianos e melhores e possíveis séries completas. Vímos diversas impressões 
em relevo no lote. Material basicamente só separado pelo tipo do selo. Garimpo para defeitos de chapa. Parte do selos aderidos ao classi� cador. Altissimo valor de 
catálogo..........................................................................................................................................................................................................................................................................600
1.296  ◉/*/(*)  Folhas quadriculadas de album, contendo 370 selos com e sem carimbo, dos seguintes setores: Jornais, Madrugada (incluso variações de picote) Cruzeiro 
e Jornal Sobretaxado, Taxas, Tintureiro, Cabecinha, Cruzeiro (incluso variações de cores/picotes) Ato valor de catálogo. Muito boa qualidade geral..........................600
1.297  ◉/*/(*)/**  Classi� cador importado contendo milhares de selos, entre Império (série Inclinados) e � nal dos anos 60. Boa variedade de tipos e abrangendo muitos 
setores diferentes. Bem reperesentado até o padrão Réis. Só do Império são 150, logicamente em qualidade mista. A primeira parte é só de selos usados e a segunda 
parte de selos novos, e neste setor prevalece os comemorativos. A qualidade de um modo geral (à partir dos anos 10) é muito boa, com diversos selos ** ou apenas com 
marca de charneira. Certamente bom valor de catálogo..........................................................................................................................................................................................600
1.298  -  Caixa contendo 15 Volumes, sendo 13 Classi� cadores e 2 Pastas e contendo alguns setores: Comemorativos (maioria) incluíndo selos isolados, blocos maiores, 
folhas completas etc + Regulares, incluíndo blocos maiores, Netinha com indicação de � ligranas (correto ?) + Aéreos (parte comemorativa) + Alguns Blocos e algo 
de outros setores. Começa no ano 1900 e vai até os anos 80. Certamente vários mil selos com e sem carimbo.............................................................................................700
1.299  ◉/*/(*)  Antigas folhas de album impressas, contendo cerca de 730 selos, predominado os usados, entre o Império (com 56 selos) e anos 80, mas a grande maioria 
do material só indo até os nos 30. Itens melhores no meio, como Império 14B, 46 e 47  usados, Próceres 136/153 completo sem carimbo e gomado, O� cial 1/13 comple-
to sem carimbo, com e sem goma + 30/34 completo sem carimbo com e sem � ligrana. Só nestes minimos itens temos 1.483 UF = Acima de R$ 7.000  fora todo o resto 
de centenas de selos. Predomiman os outros setores, não os comemorativos.....................................................................................................................................................750
1.300  **  ANUÁRIOS DO CORREIO - Lote com 23, assim distribuído: 1976, 1977, 1979 (2 x Folder Brasiliana) 1982, 1990, 1991, 1993, 1994 x 2, 1995 x 2,, 1996 e 
1997 a 2006. Em parte dos anuários, a pessoa "inseriu" + material que originalmente vinha dentro do anuário, ou seja, folhas completas, se tenant, selos destacados 
etc. Aqui pedimos apenas R$ 35 por item, que em muitos casos sequer paga o facial, pois a maioria já é em Real.......................................................................................800
1.301  ◉/*/(*)/**  Album importado com folhas impressas e quadriculadas, com cerca de 1.800 selos novos e usados, entre período do começo da República (ano 1890) 
e 1958. Parte repetido em função de ter nos 2 estados (novo e usado) A qualidade de um modo geral é muito boa, visto sua origem ser do exterior. Fotografamos 
uma parte do material e por aí é possível fazer os cálculos de valor.......................................................................................................................................................................850
1.302  ◉  Antigas folhas de album Ta� sa, contendo acima de 400 selos usados/carimbados e de 6 setores: Aéreos, Regulares, Taxas, Varig (bem abastecido) Condor e 
Jornais (faltam 2 selos para estar completo) Maioria diferentes e todos a� xados com charneiras. Itens melhores, como: Taxa 27/39 completo, Jornais 1/9 completo + 
J18 + Condor 1/9 completo + K8, K11 e K15 e Varig 34/35, 45/46, 50 e 51 (estes todos com carimbo alusivo da empresa) Só neste poucos itens temos 1.906 UF = Cerca 
de R$ 9.500. Aqui pedimos apenas 10% do valor, nos baseando só nos mencionados acima............................................................................................................................850
1.303  ◉  Folhas de classi� cador contendo 151 selos diferentes, grande maioria usados e só até o começo da República, começando no Império (Inclinados) que tem 
57 selos diferentes, dos 69 emitidos . Continua com as emissões posteriores: Jornais, Cruzeiro, Madrugada, Jornal e Cruzeiro Sobretaxado e Taxa Devida. Qualidade 
mista, mas a maioria do material está perfeito, com certamente vários mil UF (Unidades Filatélicas) de catálogo.......................................................................................850
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ACUMULAÇÃO - SELOS - BRASIL (Continuação)
1.304  ◉/(*)  Classi� cador contendo 665 selos novos (maioria sem goma) e usados (minoria) de 7 diferentes setores: O� ciais, Taxa, Próceres, Condor, Varig, Zeppelin 
e os primeiros aéreos. Alto valor de catálogo, destacando-se: O� cial 1/13 complelo (*) 160UF, Taxa 1/9 completo (*) 276UF, Próceres 148, 149 e 152 todos (*) 510UF, 
Condor 1/7 completo 6x (*) 810UF e 1 x completo usado 146UF, Condor 8 (*) 80UF, Condor 12/15 completo (*) 80UF, Zeppelin 1 usado 70UF, Zeppelin 10/13 todos 
(*) 148UF e Aéreo 38 (*) 50UF - Só neste destaques temos 2.330 UF (Cerca de R$ 12.000) Fora todo o resto..............................................................................................900
1.305 - Pacote contendo 22 lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/5/2018 e principalmente representado no setor dos selos regulares, mas comemorativos, 
Blocos, Próceres, Editais e outros setores no meio. Na descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e entre parenteses o setor. Caso for do interesse 
do comprador, enviaremos a informação detalhada de cada item. Lote 1438 (Madrugada) Lote 1579 (Próceres) Lotes 1637, 1653, 1654, 1743, 1840, 1922, 1953, 2021, 
2069, 2104, 2167 (Todos regulares) Lote 2238 (Bloco) Lotes 2331 e 2473 (Comemorativos) Lote 4378 (Zeppelin) Lote 4428 (Editais) Lote 4758 (diversos - selos) Lotes 
4883, 4916 e 4917 (diversos - História Postal) O valor original destes 22 lotes era de R$ 1.515, agora estamos oferecendo em 1 lote só com desconto de 40% sobre o val-
or original. Inicial muito vantajoso............................................................................................................................................................................................................................900
1.306  */(*)/◉  Diversos começos de coleções, basicamente só com material pós Império e só até o começo dos anos 40, contendo cerca de 1.200 selos novos e usados 
e englobando boa parte dos setores deste período. Quase todos afixados com charneiras em antigas folhas de albuns impressos. Destaca-se: Taxa 27/39 (sem nº 38) 
mista + Madrugada: 91L/85aL sem carimbo, 89aM x 2 usados e o bom 89A ! sem carimbo - 2.250 UF !!(mas com defeito no canto superior direito e não computado) 
+ Comemorativos: 27/40 completo misto, 46/56 completo usado - carimbo bom ? e 119/124 completo usado + 124 usado. Só neste itens citados, já temos 1.727 UF 
(Cerca de R$ 8.500) fora todo o resto. Qualidade muito boa de um modo geral, visto sua origem européia.................................................................................................900
1.307 **/*  EM REAL - Acumulação/Coleção com pouco acima de R$ 1.300 de facial, até o ano 2015. Bem representado nos Blocos. A maioria do material está ** 
(goma plena) Incluso 3 x o selo do Corinthians (tecido)Aqui pedimos 30% abaixo do facial..........................................................................................................................900
1.308 **/*/◉  EM REAL - Acumulação/Coleção com pouco acima de R$ 1.300 de facial, só da década de 90. Incluso Comemorativos, Regulares e Blocos. A maio-
ria do material está ** (goma plena) mas temos muitas quadras com carimbo comemorativo. A divisão é a seguinte: R$ 509 em quadras com carimbo e R$ 844 
em selos sem carimbo. Boa quantidade de tipos.Aqui pedimos 30% abaixo do facial...................................................................................................................................900
1.309  ◉/(*)/*  Classi� cador com cerca de 200 selos, englobando algumas emissões: Comemorativos - com Revolução de 30 completa usada + Revolução de 32 completa 
sem carimbo + algumas outras emissõesdo padrão réis (parte em quadras) + emissão Cruzeiro e Cruzeiro Sobretaxado com alguns sem carimbo e no � nal, cerca de 
55 selos sem carimbo e sem goma, da emissão Casa da Moeda, mas todos descoloridos ou amarelados pelo tempo e assim dividido : # 59 x 9, # 60 x 2, # 64 x 18 !! e 
# 65 x 15 - Se estes selos estivessem perfeitos, teríamos cerca de R$ 70.000 !! de catálogo. Novamente chamamos à atenção quanto a qualidade deste setor.............1.000

1.304 - Classificador com 665 Selos
1.306 - Vários começos de Coleções

1.313 - Coleção em 108 folhas

1.315 - Coleção até ano 1943
1.321 - Coleção com 1.400 Diferentes

1.314 - Estoque em 2 Classificadores

1.312 - Classificador com 250 Selos

1.316 - 2.400 selos

1.318 - Album Tafisa com 900 Selos

1.317 - Coleção dupla com 1.900 selos

1.309 - Classificador com cerca de 200 Selos
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ACUMULAÇÃO - SELOS - BRASIL (Continuação)
1.310  ◉/*/(*)/**   Pesada caixa contendo cerca de 30 Volumes, entre Classificadores (maioria) Pastas, Folders, Começo de Album etc. São diversos milhares de selos, 
englobando diversos vários setores (incluso Taxas, Varig, Condor, Oficiais, Jornais, Aéreos etc) predominando os Regulares e Comemorativos, mas temos Aéreos, 
Blocos, 6 Folders da Lubrapex 2000, alguns anuários, folhas completas de regulares (flores - cerca de 6.000 só neles) Classificadores com regulares usados, adesivos, 
paginas impressas de albuns com selos da Netinha, outros folders especiais, comemorativos de Réis, algumas cadernetas etc. Uma bela "salada" com certeza enorme 
valor de catálogo se calculado um a um.................................................................................................................................................................................................................1.000
1.311  ◉/*/(*)   Volumoso conjunto composto com 19 !! Albuns impressos, de vários fabricantes (maioria Tafisa) e com ao todo 6.800 selos novos e usados entre 
comemorativos (maioria) e regulares, além de outros setores (bem poucos de um modo geral) Em alguns albuns começa no Império, outros no começo da República, 
outros + pra frente etc. O album + atual acaba nos anos 80, mas outros antes disto. Diversas qualidades e quantidades por album. Boa parte fixados com charneiras, 
mas outros com protetores. Pedimos que o lote seja observado pelo possível comprador/licitante a fim de evitar reclamações posteriores. Lote vendido como "visto". 
Aqui pedimos pouco + de R$ 50 !! por album, ou algo como menos de 0,20 centavos por selo....................................................................................................................1.000
1.312  ◉/(*)  Classi� cador contendo 250 selos novos (maioria sem goma) e usados, de 7 diferentes setores: Jornais, Cruzeiro, Telégrafo (só 1 selo) Tintureiro, Madru-
gada e Jornal/Cruzeiro Sobretaxado. Alto valor de catálogo em função dos destaques: Jornal 1/9 completo (*) 395UF, Jornal 16 e 18 ambos (*) 340 UF, Jornal 19 (*) 70 
UF, Jornal 20 x 2 (*) 460 UF, Jornal 21 (*) 70UF, Telégrafo 4a usado - 400UF e com minimo claro na margem inferior, Cruzeiro 76 x 2 (*) 230UF, Madrugada 112 * - 
200UF, Jornal Sobretaxado 121 Usado 100UF, 123 x 3 usados - 165UF - Só nestes descritos temos 2.430 UF (acima de R$ 12.000) fora todos os outros selos e os valores 
medianos que estão dentro do lote..........................................................................................................................................................................................................................1.000
1.313  ◉/*/**   Coleção montada em 108 folhas quadriculadas de album, começando na República (emissão Cruzeiro - ano 1890) e vindo somente até o começo dos 
anos 30. Boa parte dos setores representados e quase nada do setor dos comemorativos. Diversos itens medianos e melhores, como: Zeppelin 2 usado, 13 usado, 12/13 x 
2 novos, Madrugada 113 usado, Condor 1/7 x 3 séries completas novas + K12 e K15 usados, Aéreos 33 e 38 novos e Regulares 170/172 x 2 novos, 208 x 2 novos, 339/343 
completo novo, 366/367 em pares sem carimbo. Só estes poucos citados já somam 1.875UF = Cerca de R$ 9.400 fora todo o resto. De algumas folhas, a peça (História 
Postal) foi subtraída mas em outras ela continua lá. Todos em protetores e como o lote é oriundo do exterior, está muito limpo de uma modo geral.......................1.000
1.314  ◉/*/**   Estoque dentro de 2 classificadores importados, contendo milhares de selos, dos seguintes seguimentos: Jornais (alguns sem carimbo) Cruzeiro e Jornal 
Sobretaxado, Próceres, Regulares, Blocos, Taxa Devida, Oficiais, Aéreos e Comemorativos (maioria) e  até o ano 2000. Incluso diversos valores medianos e melhores, 
como: C40, C78, C124, Aéreo 38x3, Zeppelin 10x2, 12x3 e 13x5 - Só nestes 16 itens temos 950 UF (cerca de R$ 5.000) fora todo o resto. Origem Européia...........1.200
1.315  */(*)/◉  Coleção montada em antigo Album Ariró e só até o ano 1943, começando no Império. Destacando-se Império 48 ◉, 58 ◉, 68 ◉ + Regulares 316 novo - 
1.200 UF !! 366/368 * 367A * 263 ◉, 265 ◉ e Comemorativos 27/40 completo com os 4 últimos ◉ e 46/56 completo *. Só estes poucos destaques já somam 3.534UF = 
Cerca de R$ 18.000. Todos afixados com charneiras............................................................................................................................................................................................1.200
1.316  ◉/*/(*)/**  Album importado com folhas impressas e quadriculadas, com cerca de 2.400 selos novos e usados, entre período do Império (começando nos Inclina-
dos e com 80 selos só neste setor) + 2.200 selos dos outros setores e 20 Blocos. A maioria da repetição é em função dos selos estarem muitas vezes nos 2 estados (novo 
e usado) O material vai só até o ano 1986. Nada calculado e destacado, mas pela parte fotgrafada é possível ver o "potencial" do lote. A grande maioria do material 
está muito bem conservado, visto que sua origem é Européia..............................................................................................................................................................................1.200
1.317  */(*)/**/◉  Coleção dupla (com e sem carimbo) e com cerca de 1.900 selos (maioria comemorativos) e entre anos 1900 e 1972, mas englobando boa parte dos 
setores (Aéreos, Regulares, Comemorativos, Oficiais, Taxa e Zeppelin) dentro deste período. Itens medianos e nelhores, como: Regulares: 149/151a novos + 170/171 
novos + 474/475 novos + Oficial 1/13 série completa sem carimbo + Comemorativos 5/8 sem carimbo + 5/6 x 2 usados + Turismo completo sem carimbo e muito +. 
Só estes poucos citados já somam 1.581 UF (Cerca de R$ 7.900) fora todo o resto. Qualidade muito boa de um modo geral, visto que sua origem é Européia. Afixados 
em folhas com protetores..........................................................................................................................................................................................................................................1.300
1.318  ◉  SÓ REPÚBLICA - Antigas folhas de album Tafisa com cerca de 900 selos, todos USADOS/CARIMBADOS e a maioria diferentes, desde a emissão Cruzeiro 
até Tipos e Profissões. Afixados com charneiras. Vários itens medianos e melhores, como: Regulares 114/115, 193, 265, 376, 437, o bom 477 (700 UF) 512/514Y, Zep-
pelin 10/13, Condor 12, Oficial 26, Taxas 34 e 39. Todos estes selos citados cotam acima de 90UF de catalogo e só eles somam 2.815 UF (acima de R$ 14.000) fora todo 
o resto. No caso das emissões Vovó e Netinha, as filigranas não foram comprovadas por nós, salvo dos selos melhores constantes na relação acima..........................1.300
1.319  ◉/*/**/(*)  14 ALBUNS - Pesada caixa contendo 14 Albuns impressos (maioria fabricante Tafisa) e basicamente todos indo no máximo até os anos 80 e de um 
modo geral, englobando apenas 3 setores: Comemorativos (grande maioria) Regulares e Blocos. Um ou outro com alguns outros setores e quase todos os selos afixados 
com charneiras, portanto é preciso verificar a questão da qualidade deles, pois alguns selos podem ter aderido no album. A seguir fazemos um pequeno resumo album 
a album: Album nº 1 (período de 1920 a 1981 com 513 selos comemorativos diferentes, novos e usados + 9 Blocos sem carimbo) Album nº 2 (emissões de Cruzeiro à 
Recursos Economicos, com 305 selos novos e usados, sendo boa parte diferentes + 13 diferentes folhinhas oficiais) Album nº 3 (período de 1939 a 1982 com 560 selos 
comemorativos diferentes, novos e usados + 11 blocos diferentes sem carimbo) Album nº 4 (período de 1908 a 1977 - 700 selos diferentes comemorativos sem carim-
bo + 19 blocos (18 sem carimbo) + 4 folhinhas oficiais) Album nº 5 (período de 1908 a 1985 com 1.265 selos comemorativos diferentes novos e usados + 21 Blocos 
diferentes sem carimbo) Album nº 6 (Império até ano 1965, grande maioria comemorativos, mas vários da série Vovó sem carimbo - 650 selos, quase todos diferentes, 
novos e usados) Album nº 7 (Só 2 setores: Regulares até Netinha, com diversos medianos valores e alguns fechos, séries completas (segundo o album) e os Aéreos - 290 
selos entre os 2 setores, com e sem carimbo) Album nº 8 (período de 1984 a 1991 - 230 selos comemorativos sem carimbo, maioria diferentes + 41 Blocos sem carimbo, 
maioria 2x de cada + regulares entre ano 1986 e 2003 com 148 diferentes, maioria sem carimbo) Album nº 9 (período de 1920 a 1965 com 338 selos comemorativos 
diferentes sem carimbo) Album nº 10 (220 selos diferentes, maioria usados e de 3 setores: Regulares, comemorativos e aéreos entre anos 1906 e 1942) Album nº 11 ( 
156 selos diferentes comemorativos novos e usados entre anos 1930 e 1965) Album nº 12 (período de 1950 a 1955 - 97 selos diferentes sem carimbo, diferentes e entre 
comemmorativos e regulares) Album nº 13 (período de 1940 a 1979 com 1.010 selos diferentes sem carimbo e comemorativos, incluíndo selos de blocos) e o último 
album nº 14 (450 diferentes selos comemorativos + 2 Blocos, todos usados e dom período 1900 a 1979) Aqui pedimos a média de R$ 100 por album que é bastante 
compensador até numa possível revenda ou preenchimento das lacunas, pois faltam muitos selos baratos nas coleções).......................................................................1.400
1.320  */**  ANOS 1976 a 2008 - Coleção/Acumulação entre os anos citados, dentro de 5 Classificadores e englobando os setores: Blocos, Regulares, Automatos, 
Comemorativos e Cadernetas (onde só nelas temos acima de R$ 2.000 de catálogo) Além disto, ainda temos os anuários de 1990 à 1996 + Folders Ecológica 1992 e 
Brasiliana 1993. Centenas e centenas de selos diferentes e possivelmente a maioria dos anos estão completos. Sem Brasiliana. Só computamos os selos em REAL e 
que tem um facial de R$ 1.200, fora todo o resto. Alguns Blocos + antigos no meio, como Arte Moderna, Fittipaldi etc. Altissimo valor de catálogo.......................1.500
1.321  **/*/(*)/◉  Coleção dentro de album Schaubek (alemão) contendo coleção entre anos 1844 e 1981, com pouco + de 1.400 selos diferentes, com ênfase nos comem-
orativos. Destacando-se: Império com 45 selos diferentes: # 16, 17, 21, 22, 29, 32B, 36, 46, 47 e 50 - Todos comprovadamente perfeitos e usados + República : 90C + 
84FI  usados+ Aéreos 15/16 usados + Comemorativos 27/40 completo usado, 46/56 completo sem carimbo, 119/124 completo usado e muito +. Só nestes citados, 
temos 2.513 UF (cerca de R$ 13.000) Qualidade muito boa de um modo geral, visto que sua origem é Européia.....................................................................................1.700

Previsão da próxima Venda Sob Ofertas: Março/2021
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ACUMULAÇÃO - SELOS - BRASIL (Continuação)
1.322  **/*/(*)  Coleção dentro de antigo Album TAFISA, englobando basicamente 3 setores: Comemorativos, de 1900 a 1977, basicamente só faltando as diferenças 
de filigranas e Pacelli, mas com o 13Es no meio + QUASE TODOS OS BLOCOS (salvo o nº 7) Feira completo, mas no valor de 10$000, 1 selo tem adelgaçamento 
traseiro. Dutra, Ouro Fino etc )todos os aéreos comemorativos e todas as 37 Folhinhas (Oficiais/Autorizadas) que tem lugar no album. Afixados com protetores e/
ou charneiras. Altissimo valor de catálogo.............................................................................................................................................................................................................1.800
1.323  **/*/(*)/ ◉ Folhas quadriculadas, contendo um pouco acima de 1.400 selos, maioria comemorativos. Engloba os anos 1890 a 1965 e com boa parte dos setores 
neste período. Diversos itens medianos e melhores, como: Regulares 89aM x 4 usados, 90C x 5 usados, 142 x 2 sem carimbo, 146 sem carimbo, 149 sem carimbo, 152 
regomado, 159 e 160 sem carimbo, 170/172 sem carimbo + Taxa Devida 20A x 2 sem carimbo + Comemorativos 5/6 sem carimbo, 27/40 completo usado + Oficiais 
1/13 completo sem carimbo. Só citamos os selos/séries acima de 100UF de catalogo e onde só eles somam 2.520 UF (cerca de R$ 13.000) fora todo o restante. Material 
oriundo do exterior, portanto qualidade geral é muito boa.................................................................................................................................................................................1.800
1.324  **/*/(*)/◉  3 Albuns GBF contendo os seguintes setores: 1º Album: Aéreos (1ª série completa mista, A38A novo sem goma, A38 gomado, A45I novo sem goma) 
Zeppelin 10 gomado, 11A gomado, 12/13 gomados + Hansen e Depósitos (84 selos usados e não comprovado por nós a classificação anotada na folha) 2º Album: 
Aéreos (A38 novo sem goma) Zeppelin 10/13 gomados + Hansen + 47 Blocos sem carimbo, incluso 9A e no 3º Album: Oficiais (1/13 completo sem carimbo) Taxas 
(1/9 e 10/17 completos sem carimbo, 27/34 completo sem carimbo) Aéreos (1/16 completo misto, A38x 3 sem carimbo - 1 deles **) Zeppelin 10/13 sem carimbo, 12/13 
em pares sem carimbo e muito +. Só os itens citados acima, somam 3.170 UF (cerca de R$ 16.000) fora todo o resto e o material não verificado por nós...............1.800
1.325 - Centenas de selos dentro de classi� cador importado, entre décadas de 10 (Próceres) e começo dos anos 60 (Comemorativos) Engloba poucos setores: 
Regulares, Comemorativos (Grande maioria) Blocos (só 2) e Aéreos (poucos) Maioria do material sem carimbo e como o lote é de origem européia, quase todos 
os selos estão muito limpos e são rarissimos os casos onde algum tem ferrugem. Nos comemorativos, começa na 1ª série e está bem abastecido no padrão Réis. 
Diversos valores medianos e melhores, como: Comemorativos - 5 x 2, 6, 7/8 (*)/*, 119/124 (Turismo x 4) 155 e 170 (quadra **) Regulares : O bom # 200 (200Rs 
Filigrana D - Sem goma) 263 e 455A - Par horizontal ** e 2 Blocos: Dutra e Roosevelt - Só nestes pouquissimos itens temos 4.586 UF = Cerca de R$ 23.000. 
Certamente se somados um a um chagaremos em R$ 28.000 fácil. Aqui pedimos apenas 12% de catálogo, nos baseando só nos destaques...........................2.100

1.326 - Bela coleção começando na República (emissão Cruzeiro) e terminando no ano 2000 e contendo a grande maioria 
dos setores dentro deste período: Comemorativos, regulares, taxas, jornais, o� ciais, zeppelin, aéreos, o� ciais. Toda a coleção 
está montada em folhas quadriculadas de album Yvert, com protetor transparente e bem limpa de um modo geral, visto que 
sua origem é européia. Aqui só destacamos alguns dos selos melhores: Jornais 2 (*) 8/9 (*) 15 Usado, 19/24 (*)/* + Varig 45/53 * 
+ Zeppelin 2 (*) 6 *, 10/13 * + Condor 8 *, 12/15 * + Taxa 24 (*) 27/39 completa mista + Cruzeiro 76 (*) + Madrugada 82aM (*) 
89aM Usado , 81E trinca (*) *84F, 84F1 e 84F2 Usados, 106 Usado + Jornal Sobretaxado 119/124 (*)/* + Cruzeiro Sobretaxado 
129/135 completo */(*) (tipos + baratos) + Comemorativos 5 *, 7 (*) 27/40 completa mista, 46/56 completa *, 119/124 completo 
usado, 161 *  + Regulares 186/187 (*) 474/476 *. Só estes citados somam 5.300 UF (Acima de R$ 26.500) fora todo o resto, pois 
de 1950 a 2.000 a coleção está completa na parte comemorativa + muitos regulares e basicamente tudo **, além dos Aéreos. 
A coleção toda deve passar fácil dos R$ 35.000 de catálogo e além disto a qualidade também chama à atenção, pois não tem 
material com ferrugem, visto que sua origem é da Europa. Aqui pedimos pouco menos de 12% de catálogo que é bem barato....4.000

1.324 - 3 Albuns GBF

1.323 - 1.400 Selos entre 1890 e 1965

1.322 - Coleção em Album Tafisa

1.325 - Centenas de selos em Classificador
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1.327 - Grandiosa Coleção/Estoque composto de 70 ! Albuns tipo Classi� cadores, todos da marca KABE, que é uma das + caras 
da Alemanha e sem dúvida a de melhor qualidade compreendendo material desde o Império (Inclinados) até ano 2013. Além 
dos selos, tem toda a parte dos Envelopes de 1º Dia/EPDs, Editais (selados e não) e Máximos Postais. Na coleção faltam os itens 
principais, mas mesmo assim temos diversos setores fechados/completos nos selos tipo: Zeppelin, Taxa, Folhinhas (O� ciais e 
Autorizadas) ETA (incluíndo o bom E7) Condor, Varig, Blocos (alguns nas 2 condições) etc e depois temos + coleções de Quadras 
com e sem carimbo, estoque de Blocos. A parte dos selos regulares também está bem representada, além do estoque.Milhares 
de selos em Real, soltos, em quadras, folhas etc. Nos comemorativos também temos boa parte deles nos 2 estados. Só os albuns 
(que estão em perfeitissimo estado e ainda com seus estojos) teriam um custo, se novos fossem, de + de 3.000 Euros !! isto lá na 
Alemanha. Material de um modo geral muito limpo. O cálculo foi feito sobre o catalogo do ano 2013 (6 anos atrás) e com o valor 
de R$ 380.000, lembrando que o material vai até o ano 2013 e também fora dos albuns, temos alguns "extras" como folhinhas, 
envelopes particulares etc. Fotografamos apenas uma "fração" da coleção, onde tem-se uma idéia do material e de seu estoque, 
além de termos fotografado a parte externa dos albuns. Aqui pedimos  menos de 10% do valor em Reais e ainda com opção de 
pagamento em 12 parcelas iguais (1 ano para pagar !!)Lote 2527 da nossa 68ª VSO e agora sendo oferecido com um desconto 
de 10% sobre o preço original....................................................................................................................................................36.000
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1.330 - 19 Peças vindo do Exterior1.328 - Origem USA 1.340 - Registrados - 200 !! Envelotes

1.343 - Album oficial timbrado

1.347 - Telegramas - 22 Itens

1.331 - Lote com 14 Peças
1.338 - Lote com 65 Peças

1.329 - 4 Peças vindo da França

1.341 - Primeiros Carimbos comemorativos

1.345 - Telegramas - 12 diferentes1.348 - Isentos e/ou sem Selos - 140 Peças

1.339 - Carimbos Postais - 58 Cartões
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HISTÓRIA POSTAL (De� inos e Procedências - Sequência por ano)
1.328    PROCEDÊNCIA ESTADOS UNIDOS - Lote com 27 peças diversas, maioria Inteiros Postais com selos complementares e maioria vindo para São Paulo ou 
interior do estado (cidade de Campinas) Entre anos 1897 e 1911. Normal conservação para peças do gênero.............................................................................................300
1.329     Anos 1888, 1889, 1893 e 1894 - ORIGEM FRANÇA - 4 Peças: 3 cintas e 1 envelope registrado, todos circulados para o Rio de Janeiro e também todos com 
franquia adicional da emissão Paz e Comércio........................................................................................................................................................................................................150 
1.330     PROCEDÊNCIA DIVERSAS - Lote com 19 peças diversas, grande maioria Inteiros Postais e vindo para São Paulo ou interior do estado (cidade de Campi-
nas) Entre anos 1886 e 1915. Assim dividido pelos paises: Italia (3 peças entre anos 1904 e 1909) Baviera (3 peças entre anos 1886 e 1911) Alemanha Reich (5 peças 
entre anos 1900 e 1915) Wurttemberg (2 peças entre anos 1897 e 1899) Espanha (1 peça - ano 1903) França (3 peças entre anos 1900 e 1904) e Argentina (2 peças entre 
anos 1902 e 1906)Normal conservação para peças do gênero................................................................................................................................................................................210

HISTÓRIA POSTAL - DIVERSOS BRASIL (Por data, outros serviços/tipos)
1.331     Ano 1941 - CONGRESSO EUCARÍSTICO DIOCEZANO e 1ª EXPOSIÇÃO FILATÉLICA REGIONAL - Conjunto com 14 peças, sendo 4 do 1º evento 
e 10 do 2º evento respectivamente. Ambos realizados em Santos e também em ambos � gura o "Peixe" característico do Pré Filatélico.....................................................140
1.332     Ano 1943 - EXPOSIÇÃO FILATÉLICA NACIONAL - BRAPEX (RJ) - Conjunto com 30 itens (na maioria selos) mas 6 peças no meio, os Blocos, em quadras, 
com e sem carimbo etc. Montados em folhas com descrição em inglês e orindo do exterior. Material bem limpo de um modo geral......................................................150
1.333  2º CONGRESSO FILATÉLICO de 1938 - 13 Peças, todas com selo/selos do Bloco 1 com carimbos aplicados durante o evento que também marcou a 
Exposição Filatélica Internacional, ocorrido no Rio de Janeiro entre 22 e 30 de Outubro...........................................................................................................................130
1.334  CONSTITUIÇÃO/JUSTIÇA - 10 envelopes circulados (6 para o exterior e 4 internamente) com selos alusivos a este seguimento. Selos comemorativos: 
C110, 184, 223 e Aéreo 51. Todos em franquias mistas com outros selos. Anos 1940 a 1947............................................................................................................................100
1.337  /*/ ◉ EXPOSIÇÕES/EVENTOS FILATÉLICOS - Pequeno conjunto montado em folhas quadriculadas, englobando: Brapex II, 1º Congresso Filatélico Bra-
sileiro/Exposição Filatélica Nacional e 1ª Feira Filatélica Brasileira. Décadas de 30 e 40. Itens melhores, como Bloco 9 x 2 com carimbo comemorativo e série completa 
C70/73 em quadras * e sem � ligrana. Só nestes 2 itens temos 500 UF ! (Cerca de R$ 2.500)............................................................................................................................250
1.338  EXPOSIÇÃO FILATÉLICA BRASILIANA - Conjunto com 65 peças, todas diferentes, pois temos carimbos de diferentes dias/eventos etc. Engloba os anos 
de 1983, 1989 e 1993.....................................................................................................................................................................................................................................................130
1.339  CARIMBOS POSTAIS - Conjunto com 58 Cartões Postais vindos do exterior para o Brasil, todos sem selo (deve ter caído ou foi retirado) com diversos tipos 
de mensagens em forma de carimbos: Não Reclamada/Ao Remetente, Endereço Irregular/Insu� ciente, Coopere como Correio, Fora de Perímetro, Refugo, Mudou-se/
Não Mora. Década de 50 a 70, mas predominando os anos 60. Vide algumas imagens na web........................................................................................................................150
1.340  REGISTRADOS - Lote com 200 envelopes circulados entre anos 30 e anos 2000. Incluso recibos de postagem, expressos, códigos de barra etc. Ideal para 
estudo das diferentes formas, cores, localidades e destinos....................................................................................................................................................................................300
1.341  CARIMBO COMEMORATIVO - Conjunto com 6 diferentes. Zioni # 2 (carimbo de 1ª dia - 23.7 - senão no canto superior direito - vide imagem) 14 (na 
cor roxa) 15, 16A, 17 e 63. Todos aplicados sobre Inteiros Postais - parte circulado, parte não........................................................................................................................130
1.342  VINHETA PERSONALIZADA ANO 2010 - Caixa contendo 330 envelopes com "selo personalizado" (Vide imagem dos 4 tipos) sobre envelopes e com 
carimbo comemorativo aos 150 anos da cidade de Itajaí (sentido vertical e horizontal + alguns de outro modelo - 282 peças no total) e 150 anos da cidade de Brusque 
- também sentido vertical e horizontal - 48 peças no total) Aqui pedimos apenas R$ 1 !! por envelope, quando só o selo de 1º Porte Nacional custa R$ 2,05 e sempre 
o selo personalizado foi + caro que o selo "normal"................................................................................................................................................................................................330
1.343  CONGRESSO DA UPAE 1946 - Album o� cial e timbrado do V congresso da União Postal das Américas e Espanha com autógrafo de Raul Albuquerque. 
Dentro, as emissões: C215/221 em quadras, C222 em quadra, C223 em quadra, Fdc com série C215/221 + Folhinha FO 10 sem carimbo + FO  (10B - papel � no - sem 
carimbo) + FO 11 sem carimbo + FA 5 com carimbo alusivo. Cerca de R$ 1.500 pelo catalogo de 2013. Muito bom estado......................................................................300
1.344   /*/ ◉ CASTRO ALVES - Coleção montada em 80 folhas de exposição (tamanho A4) contendo tanto o aspecto � latélico como o aspecto histórico, ou seja, 
temos na coleção peças � latélicas (carimbos, selos etc) e texto com fotos e outros aspectos não � latélicos. Uma parte da coleção está através de xerox colorida, mas ao 
mesmo tempo temos outra pasta adenda onde estão parte destas peças fotografadas. Ideal continuar e ampliar. ........................................................................................400
1.345  - TELEGRAMAS/RADIOGRAMAS - 12 modelos diferentes, sendo 3 de Ferrovia: Santos a Jundiai e Mogyana (2 modelos diferentes) Incluso 1 duplo e 1 
recibo de envio. Grande maioria de cidades mineiras. Anos 1932 a 1954............................................................................................................................................................140
1.346    JOGOS INFANTIS (Ano 1956) - Grande lote com 1.693 envelopes timbrados do Clube Filatélico do Brasil e com 20 carimbos de DIFERENTES  modali-
dades Esportivas. Só falta a Ginástica, que talvez ao que tudo indica o carimbo só foi aplicado preferencialmente sobre outro tipo de peça � latélica, visto que não está 
aqui no lote. Portanto, são 21 modalidades diferentes e aqui temos 20 diferentes, mas as + procuradas estão aqui, como: Futebol, Natação, Voley, Basquet, Tênis, Ciclis-
mo etc. A quantidade varia de modalidade e mediante solicitação, podemos enviar quanto tem de cada modalidade. Aqui pedimos apenas 0,80 centavos por peça, que é 
bem vantajoso numa possível revenda....................................................................................................................................................................................................................1.300
1.347 - Anos 1908 a 1936 - TELEGRAMAS - Interessante lote com 22 telegramas, sendo a grande maioria enviado por autoridades Federais ou Estaduais e todos envia-
dos para a cidade de Jambeiro (SP) com felicitações diversas. Lotes 4920 a 4935 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 2.200 e que agora estamos agrupando em 
1 lote só e com grande desconto inicial. Mediante solicitação enviaremos a relação detalhada de cada telegrama.......................................................................................1.300
1.348    ISENTOS DE SELOS/SEM SELOS - Pacote contendo 140 peças, maioria envelopes e todo sem selos, por diversas razões: Contratos diversos, Réu Pobre, 
Serviço Diplomático, timbrados de Ministérios, diversos do proprio correio, Porte Pago, SEED etc. Década de 50 à anos 2000................................................................400
1.349    CONGRESSO DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL (1979) - Limpissima coleção somente alusiva à este Congresso ocorrido no Rio de Janeiro por ocasião 
da Exposição Brasiliana 1979. Material oriundo da Suiça e absolutamente todas as peças estão em qualidade européia. Vasto conjunto contendo quase 180 peças : 
Envelopes o� ciais e particulares, Souvenirs, Postais, Editais, peças registradas, carimbos alusivos aos dias da Exposição e muito +.........................................................270
1.350  /*/ ◉/** RELIGIÃO - Interessante belo inicio de coleção, disposto em 382 folhas A4 (mas só encaixados nelas - não montado) e englobando tudo que se 
refere a Religião de um modo geral: Papas, Símbolos, Igrejas, Cruzes, Congressos diversos, Natal e dezenas de outros aspectos. Tudo dentro de 8 pastas e com alguma 
literatura a respeito. Engloba desde o padrão Réis (anos 40) até anos 90. Dentro de cada plástico, geralmente temos 1 ou + peça Filatélica (folhinha/cartão/FDC o� cial 
ou não/edital etc) e depois o selo/quadra com carimbo de 1º dia e/ou comemorativo etc. As vezes tem só o carimbo, pois nao saiu selo alusivo. De uma certa forma, 
organizado cronologicamente. São milhares de itens de um modo geral. Ideal montar e ampliar. Aqui pedimos menos de R$ 4 por folha, o que não paga sequer os se-
los, quanto + as peças em geral.................................................................................................................................................................................................................................1.500

Procurando protetores importados? Consulte-nos à re� eito.
Também di� omos de � arneiras e pinças importadas.
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HISTÓRIA POSTAL - ACUMULAÇÕES
1.351  Pacote com 120 envelopes, todos formato maior que o padrão (maioria 25x19cm) entre década de 80 e começo de 2000. Centenas de selos e em quase todos 
temos + de 1 selo comemorativo. Diversos registrados...........................................................................................................................................................................................100
1.352  Caixa com 280 peças � latélicas diversas entre anos 30 à 2013. Incluso Fdc com bloco da Arte Moderna (1972)..........................................................................160
1.353  3 Pastas com mix de peças, mas sobressaindo os fragmentos e nos selos regulares, desde a emissão Recursos Economicos até o começo do Real. Temos mui-
tos envelopes inteiros com selos comemorativos, fragmentos também com comemorativos, itens de carimbologia do interior do Estado de São Paulo, alguns blocos, 
etiquetas de registro, de SEDEX, indicação de tipo de fosforescência, alguns deslocamentos, pequenos defeitos de chapa, Casulo Branco etc. Uma "salada", mas todos 
são circulados, sejam os fragmentos, sejam os envelopes. Ao todo temos 650 itens...........................................................................................................................................200
1.354  2 Caixas com 1.465 peças � latélicas (envelopes/folhinhas/folders) diversas entre décadas de 70 e 90: Carimbos de Exposições Filatélicas, Eventos, Carimbos 
temáticos, Carimbos comemorativos. Diversos com Blocos. Porteados com selos regulares/comemorativos. Cerca de 500 peças são da temática Judaica. Alguns itens 
com muita repetição, daí o preço de apenas 0,25 !! (vinte e cinco centavos por peça) Boa parte das peças (do � nal da década de 70/começo da 80) em ótima qualidade. 
Ideal para o revendedor que pode vender a mesma peça dezenas de vezes. ........................................................................................................................................................380

DOCUMENTOS HISTÓRICOS E/OU NÃO FILATÉLICOS
1.355 - Arquivo contendo 38 sobrecartas, todas circuladas pelo Serviço Público (SP) e quase todas do PIAUÍ e relatando diversos assuntos: Revolta Balaiada 
(à con� rmar) Tropas no Porto de São Francisco, Comando do Destacamento de Campo Maior, Combates, Movimento de tropas e Combatentes (cidade de 
Icatú) Mapa de soldados estacionados em Queimados, dirigida ao Conde do Rio Pardo, Recrutamento, Destacamento em marcha, vários dirigidas ao Barão da 
Parnaíba etc. Começa em 1824 com indicação de Conferencia do Equador (também é preciso con� rmar em função do texto interno) e vai até o ano 1848, mas 
a grande maioria na década de 1840. Boa qualidade de um modo geral, guardado o detalhe que elas tem em média 170 anos !! Aqui pedimos pouco + de   R$ 70 
por item, que é muito barato..........................................................................................................................................................................................................2.700
1.356  - CARTÕES TELEFÔNICOS -  Volumoso estoque dentro de 8 grandes caixas e com um peso bruto de 430 Kilos !! e acondi-
cionados de várias formas: em pastas, em caixas, soltos, em sacos plásticos etc. Como não é o nosso ramo de comercialização, 
não temos como a� rmar qual foi o critério de separação da pessoa, portanto não é possível passarmos maiores informações a re-
speito do lote. Acreditamos que tenham entre 150.000 e 200.000 cartões, mas também isto é uma "previsão" visto que os mesmos 
não foram contados. Também chamamos à atenção do possível comprador, de que este lote será vendido, apenas na condição 
de SER RETIRADO EM NOSSO ESCRITÓRIO. Condição especial de pagamento para este lote: 12 parcelas iguais............6.000

LITERATURA - BRASIL 
1.357 - Caixa pesando cerca de 15 Kg, contendo 3 lotes remanescentes da nossa 65ª VSO:  Lote 4940 - Ano 1994 - Catálogo RHM, do período 1967 a 1993 - Volume 
III. Muito bem conservado + Lote 4941 - Ano 1995 - AYRTON SENNA, Per� l de um herói - Album completo com 120 cards diferentes, editados pela Multi Editora 
(não � latélico) e Lote 4945 - Publicações internas dos Correios a respeito de utilização de serviços: Somepost, Projeto Eco, Centenas de cópias de documentos inter-
nos diversos, Tabelas de preço, Reembolso Postal, Administração Postal, Organização dos Serviços Postais x 2 , Caixa de Correspondencia, Relatório das Atividades 
do período de 1970 a 1974, Centros de triagens manuais, Coleta da Correspondência, Relátorio da UPU (1970) Seminário de diretores regionais da ECT, Conselho 
de Administração, Dpto. de Finanças, A meta do Correio no Desenvolvimento Nacional + 2 Pastas com recortes de jornal ref. assuntos do Correio e Zonas Postais e 
também acima de 60 fotos de época e alusivo à inaugurações de agencias postais : Joaçaba (SC - 1972) Uberaba, Araxá, Planura e Perdizes (todos de Minas Gerais) 
+ lançamento da série folclórica (1972) e do selo Maçônico de 1973. Material todo oriundo de ex diretor do Departamento dos Serviços Postais. Embora sejam só 
"papéis" contam toda uma história de um período do correio Brasileiro, visto que toda a papelada é do começo dos anos 70. Preço original dos 4 lotes R$ 290 e agora 
estamos agrupando em 1 lote só com preço reduzido.............................................................................................................................................................................................200
1.358 - Pacote com 17 publicações diversas: Biogra� a de Maçons Brasileiros (ano 1999) Guia de Visitantes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (ano 1942) Catalogo 
Burle Marx (ano1948) Estampilhas Fiscais e Estaduais de Santa Catarina (ano 2002) Xerox do catalogo Paulo Ayres de carimbos do Império do Brasil. Acompanham 
alguns periódicos /petições do Tribunal de Justiça de S.Paulo e outras publicações não � latélicas. ................................................................................................................150
1.359 - Xerox encadernada em espiral do Catalogo Paulo Ayres de carimbos do Império do Brasil..................................................................................................................80

ACESSÓRIOS/OUTROS - BRASIL
1.360 - ALBUM GBF - Setor dos Comemorativos - 4 volumes entre anos 1900 e 1985. Usados e com alguma anotação à lápis nas folhas. Vendido como "visto"......100

1.354 - 2 Caixas com 1.465 Peças diversas 1.355 - Piauí - 38 Peças dos anos 1800

CATÁLOGOS UTILIZADOS: RHM - Brasil em geral / Michel - Alemanha em geral
Yvert - Estrangeiros em geral / Sieger - Vôos do Zeppelin
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ALEMANHA (Sempre utilizada a numeração e cotação baseada pelo catálogo Mi� el)    
ANTIGOS ESTADOS ALEMÃES

1.361  ◉  ALEMANHA DO NORTE  - CARIMBOLOGIA - 23 diferentes, todos identi� cados e parte sobre fragmento. Grande maioria sobre 1Gr picotado...............90
1.362     ALEMANHA DO NORTE - Lote com 23 peças, todas circuladas internamente ou para outros Estados, sendo 3 REGISTRADAS. Alguns são Inteiros Postais 
e a maioria com chegada. Predomina o facial de 1 Groschen, mas outros 4 diferentes faciais no meio. Entre anos 186 ? e 187 ? ou seja, todas em média com 150 anos 
! Qualidade mista, mas várias muito bem conservadas, além de carimbos nitidos e completos. Aqui pedimos apenas R$ 18 !! por peça...............................................400
1.363  ◉  BAVIERA - 4 II - 7 selos em qualidade mista e diferentes carimbos numerais: 22, 28, 145, 217, 243, 300 e 396...............................................................................70
1.364  ◉  BAVIERA - Lote com 163 selos diferentes usados, desde as primeiras séries..........................................................................................................................................80
1.365  ◉/*/(*)  BAVIERA - 3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 5007 - Lote com 239 selos, sendo 40% diferentes. Novos e Usados. Desde emissão numerais, 
com 22 selos. Encaixados em folha de classi� cador e em antigas folhas de album. Muitos do século 19 + Lote 5009 - Classi� cador contendo 68 tipos diferentes x 10 
de cada = 680 selos usados + Lote 5011 - 2 cartelas com 490 selos sem carimbo, com e sem goma, de 102 tipos (média de menos de 5 por tipo) Separados pelos tipos. 
Preço original dos 3 lotes R$ 245, agora sendo oferecidos em 1 lote só com preço reduzido............................................................................................................................180
1.366  ◉  BAVIERA - Caixa contendo quase 3.200 selos usados para estudo........................................................................................................................................................180
1.367     BAVIERA - INTEIROS POSTAIS - Lote com 8 diferentes, todos � gurando membros da familia Real da Baviera - 1 deles circulado para o Brasil (ano 1906) 
Todos anteriores ao ano 1915. Vide imagem completa na web..............................................................................................................................................................................120
1.368     BAVIERA - Lote com 20 peças (maioria Inteiros Postais) circulados internamente e entre anos 1876 e 1920. Acompanha 1 envelope do Wurttemberg (ano 
1889) Qualidade mista. Pede-se veri� car...................................................................................................................................................................................................................100
1.369     BAVIERA - INTEIROS POSTAIS - Lote com 8 diferentes sem uso, todas do tipo de "envio de numerário" (vide imagem).....................................................100
1.370     BAVIERA - INTEIROS POSTAIS - Lote com 34 diferentes, sendo 26 circulados e 8 não circulados. Qualidade mista...........................................................150
1.371  **  HELGOLAND - Michel 11ND - Folha completa com 50 selos em reimpressão o� cial de Berlin. Qualidade e origem européia.......................................225
1.372 */**  HELGOLAND - Michel 11ND - Reimpressões - DEFEITOS DE CHAPA - Conjunto montado em folhas com ilustração da variedade - 15 itens, sendo 14 
diferentes. Interessante por se tratar de um único selo - Lote 5073 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 150 e agora oferecido com preço reduzido..................120
1.373   ◉  PRUSSIA - Emissão Frederico - 8 selos com diferentes carimbos numerais: 103, 183, 252, 263, 269, 424, 573 e 1478 - Qualidade mista....................................60

1.361 - Carimbologia - 23 diferentes
1.363 - diferentes carimbos numerais

1.362 - 23 peças no total

1.371 - Folha completa ** em reimpressão oficial 1.368 - Lote com 20 peças

1.367 - 8 Cartões da familia Real

1.369 - 8 diferentes

1.370 - 34 diferentes
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1.374 - Prussia - Coleção/Conjunto montado em folhas

1.378 - 21 diferentes Inteiros 1.381 - 13 Sobrecartas Clássicas

1.375

1.380 - 9 Inteiros Postais

1.388 -Aéreo Privado

1.389 - Lote com 11 Blocos

1.379 - 64 Inteiros

1.385 - 3 Séries Completas

1.383 - 28 selos para estudo

1.382 - 27 Sobrecartas Clássicas

1.387 - 3 Séries Completas

1.390 - 10 Blocos1.391 - 10 Blocos1.386 - 3 Séries Completas
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ANTIGOS ESTADOS ALEMÃES (Continuação)
1.374   / ◉  PRUSSIA - Coleção/Conjunto montado em folhas quadriculadas de album e entre selos Michel # 1 e # 26. Não completo, mas alguns em boa repetição, 
pois ao todo temos 90 selos usados + 2 trincas (selos nº 16 e 18) alguns carimbos de cor etc. No � nal ainda temos 9 peças diversas, circuladas e entre anos 1863 e 1867 
entre envelopes e Inteiros Postais. Todos os selos em protetores e se todos estivessem perfeitos, teríamos 1.681 Euros pelo catalogo Michel. Numa 1ª olhada, não tem 
selos com grandes defeitos, como falta de pedaços etc, mas podem ter algumas margens re� ladas, alguns adelgaçamentos de papel etc. Pede-se veri� car..................500 
1.375     SAXONIA - Ano 1867 - 4 Sobrecartas circuladas para Dinslaken com chegada e todas porteadas com selo Michel 18 (3 Groschen) 3 saindo da cidade de 
Sebnitz e 1 de Chemnitz. Normal conservação.........................................................................................................................................................................................................160
1.376   ◉  THURN e TAXIS - Michel 18 - Lote com 4 exemplares usados e com seu carimbo não garantido e selos com restrições - 1.200 Euros para perfeitos e bons......60
1.377   ◉  WURTTEMBERG - Michel 2 - Lote com 4 selos com carimbos circulares na cor azul. Dois deles de Stuttgart...................................................................................60
1.378     WURTTEMBERG - Lote com 21 diferentes INTEIROS POSTAIS, sendo apenas 2 não circulados. Qualidade mista. Pede-se veri� car................................180
1.379     WURTTEMBERG - Pasta contendo 64  INTEIROS POSTAIS, todos do tipo "envelope" e circulados (provavel internamente) No � nal + 5 inteiros diversos, 
estes sem circular. Total 69 peças................................................................................................................................................................................................................................200
1.380     INTEIROS POSTAIS - Emissão "FREDERICO - O GRANDE" - Lote com 9 Inteiros Postais tipo envelopes, circulados internamente e a maioria de dif-
erentes Estados: Baden, Baviera, Saxonia, Prussia e Hannover. Todos século 19, aparenetemente entre anos 187 ? e 188 ? Ainda bem conservadas pela idade que tem. 
Aqui pedimos apenas R$ 15 por peça que é muito barato.......................................................................................................................................................................................150
1.381     CLÁSSICAS - Lote com 13 Sobrecartas, entre anos 1819 e 1866, parte completas e todas circuladas para outros países da Europa e sempre saindo dos 
antigos estados Alemães, sendo parte PRÉ FILATÉLICAS e parte sem selo, mas com carimbos e marcas diversas. Assim dividido pelo destino e data : Austria (1866) 
Londres (1822, 1827 e 1832) Suiça (1860) França (1819, 1828, 1829, 1832 x 2, 1835, 1839 e 1851) Maioria muito bem conservadas (algumas em qualidade européia) em 
função da sua idade que varia entre 154 e 201 anos ! Aqui pedimos - de U$ 8 por peça...................................................................................................................................400
1.382     CLÁSSICAS - Lote com 27 Sobrecartas, todas com diferentes carimbos de cidades e entre anos 1827 e 1881(estas datas podem variar pois algumas não tem 
a data na peça e nem no carimbo, portanto podem ter peças antes e depois desta data) parte completas e todas circuladas internamente, parte com chegada,  sendo al-
gumas PRÉ FILATÉLICAS e outras sem selo, mas com carimbos e marcas diversas. Cidades de origem: Ansbach (2 tipos diferentes) Alfeld, Bransfeld, Brandemburg, 
Breslau, Co...., Cheminitz, Cassel, Dietz, Danzig, Dessau, Ellwangen, Eschershausen ?, Frankfurt, Hamburg, Landeck ?, Leipzig, Liegnitz, Mannheim, Neustadt, Neu-
haus, Potsdam, Regensburg, Rawicz, Roktetnica e Stockstadt. Salvo por 1, todos os demais carimbos, basicamente nítidos e completos. Maioria muito bem conservadas 
(algumas em qualidade européia) em função da sua idade que varia entre 139 e 193 anos ! Aqui pedimos - de U$ 7 por peça. Nunca antes tivemos um lote deste tipo 
para venda......................................................................................................................................................................................................................................................................900

ALEMANHA REICH (Numeração pelo Catálogo Michel, como todo seguimento da Alemanha)
1.383  ◉  37 - Lote com 28 selos para estudo das cores. Incluso 2 manuscritos. Qualidade mista......................................................................................................................100
1.384  ◉  52 - Lote com 3 múltiplos: Quadra e 2 Blocos de 8 - Um selo em cada bloco de 8 com defeito - 30 Euros para cada quadra..........................................................80
1.385  ◉  378/384 - Conjunto com 5 séries completas - 850 Euros (Cerca de R$ 5.700)....................................................................................................................................405
1.386  ◉  423/424 + 455 - Série Zeppelin - Conjunto com 7 séries completas - 1.050 Euros (Acima de R$ 7.000)..........................................................................................540
1.387  ◉  423/424 + 455 - Série Zeppelin - 3 séries completas - 465 Euros (Acima de R$ 3.100)...............................................................................................................240
1.388  **/* Aéreo Privado 4a - Cartela com 11 selos, sendo 8 * e 3 ** ! - 770 Euros para * (Cerca de R$ 5.200)portanto para ** deve haver um bom acréscimo..........270
1.389  ◉  Bloco 7 (Fuhrer) Lote com 11 blocos com carimbo comum. Parte com pontos de ferrugem - 242 Euros(Acima de R$ 1.600).....................................................180
1.390  */(*)  Bloco 7 (Fuhrer) Lote com 10 blocos, sendo 2 gomados e 8 sem goma. Parte com pontos de ferrugem.....................................................................................120
1.391  ◉ Bloco 8 (Fuhrer) - Conjunto com 10, sendo 6 com carimbo comemorativo alusivo, mas de diferentes agencias. Letras: a, b, c, e, g e h + 4 com carimbo comem-
orativos não alusivo. Parte limpos, parte com pontos de ferrugem.......................................................................................................................................................................200
1.392  */**  Bloco 8 (Fuhrer) - Lote com 10 ! Blocos, todos gomados. Parte com os selos ** e as margens com pontos de ferrugem - 500 Euros (Cerca de R$ 3.400)........200

ALEMANHA REICH - ACUMULAÇÕES/DIVERSOS - SELOS
1.393  ◉ CARIMBOLOGIA - Class� cador com 274 Carimbos diferentes, de acima de 200 cidades. Em alguns casos a cidade é a mesma, mas de agencias/tipos difer-
entes. Todos identi� cados e separados por letras, entre A e Z. Desde ano 1876 ao ano 1943............................................................................................................................270
1.394  ◉  Coleção montada em folhas de album baseado no catalogo Scott, contendo 356 selos diferentes, todos usados/carimbados e entre anos 1875 e 1932 (atè a 2ª 
República) Alguns valores medianos e melhores, como # 66, mas com pequeno defeito e também alguns selos do período da in� ação, mas que não tem seu carimbo 
garantido. A� xados com charneiras e os melhores valores, com protetores. Ainda faltam muitos selos baratos para "aumentar" a coleção.............................................350

1.393 - Carimbologia - 274 Carimbos diferentes

1.394 - Coleção com 356 selos diferentes usados/carimbados
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1.396 - Coleção do 3º Reich com 353 selos diferentes sem carimbo

1.403 - 11 Diferentes Peças

1.399 - Coleção com quase R$ 10.000

1.404 - Serviço - 19 Peças1.402 - 3 Fdcs

1.397 - Carimbo FALSO - 418 selos no total

1.398 - 3º Reich - Coleção com 389 selos diferentes

1.408 - 21 Peças no total

1.405 - 11 Correspondências Oficiais

1.406 - Germania - Todos vindo para o Brasil

1.407 - Germania - 32 Cartões Postais

1.411 - 21 Envelopes

1.410 - 12 Peças
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ALEMANHA REICH - ACUMULAÇÕES/DIVERSOS - SELOS  (Continuação)
1.396  */(*)  3º REICH (ANOS 1933 a 1945) - Coleção contendo 353 selos diferentes sem carimbo (maioria sem goma e boa parte acabou colando no album, portanto 
se forem lavados � carão sem goma) a� xados com charneiras em folhas impressas de album. Um ou outro anterior à este período. No meio, 3 blocos (2 carimbados) 
A melhor série é do Bloco Ostropa e que cota 180 Euros no catalogo Michel, mesmo sem goma. Como referencia, se todos estivessem gomados, mas com a goma 
alterada, teríamos acima de 1.000 Euros (Cerca de R$ 6.800)................................................................................................................................................................................400
1.397  ◉  CARIMBOS FALSOS - Acumulação em classi� cador, com 418 selos, começando na Germania e vindo até a Alta In� ação + setor de Serviços, todos expertiza-
dos atrás : "CARIMBO FALSO" . Incluso 6 x o célebre # 307 (12.000 Euros) e # 330B x 6 (5.400Euros) MATERIAL DE REFERÊNCIA e o comprador está ciente destas 
condições. Só a titulo de informação, se todos fossem verdadeiros, teríamos cerca de 110.000 !! Euros de catálogo. Aqui pedimos pouco + de R$ 1,50 por selo............ 500
1.398  ◉  3º REICH (ANOS 1933 a 1945) - Coleção contendo 389 selos diferentes com carimbo, a� xados em folhas impressas de album. Dezenas de séries completas. 
Incluso 1 Bloco. No total, temos acima de 1.600 Euros (Cerca de R$ 11.000)......................................................................................................................................................700
1.399  **  Coleção encaixada sequencialmente em folhas de classi� cador e só com material ** (goma plena) entre anos 1939 e 1945, faltando apenas a série michel 
716/729 para estar completa nos selos tipo. A série do Fuhrer está misto na picotagem nos ultimos 4 valores. A série 695/697 está regomada e calculada como a 1ª 
coluna. Todos os demais bons selos estão absolutamente ** (goma plena) Pouco comum de aparecer aqui uma coleção neste estado. Origem européia - 1.417 Euros 
de catálogo(Acima de R$ 9.500)..............................................................................................................................................................................................................................1.440
1.400  ◉/*/(*)  Caixa contendo cerca de 80.000 !! (Oitenta mil selos) de 350 tipos diferentes. Começa um pouco antes do ano 1900 e vai até o meio dos anos 30. 
Um ou outro depois disto também. Separados em envelopes de celofane e em alguns casos, com carimbo de um lado e sem carimbo de outro. Bem abastecido 
no período da In� ação. Incluso a parte de serviço. Não tem nada com referência ao Fuhrer e bem poucos onde � gura a suástica. Aqui pedimos apenas 0,035 (trê 
centavos e meio !!) por selo, que dá boa margem para revenda, uma vez que a pessoa pode fazer centenas de lotes de selos diferentes, começos de coleções etc. 
Pela primeira vez temos uma quantia assim para venda...............................................................................................................................................................2.600
1.401  **/*  ANOS 1936/1945 - Coleção dentro de album e completa nos selos tipo, com todos os blocos do período e o que não 
está **, está apenas com levissima marca de charneira e que são pouquissimos itens. Acima de 4.000 Euros pelo catalogo Michel 
(R$ 27.000) Oportunidade ímpar de se adquirir este tipo de material, na qualidade e origem européia, por cerca de 13% !! do seu 
valor.............................................................................................................................................................................................3.600

REICH - HISTÓRIA POSTAL
1.402   Anos 1940 a 1942 - 3 Fdcs (Envelopes de 1º dia de circulação) com selos Michel 748 (200 Euros - não circulado) 780 (registrado, ciculado internamente e 
com chegada - 80 Euros +) e 814 (150 Euros - não circulado) Todos em qualidade européia - Total 430 Euros +(Cerca de R$ 2.900).....................................................160
1.403     FRANQUIA MÚLTIPLA COMEMORATIVOS - Lote com 11 diferentes envelopes circulados, quase todos em pares e fazendo o porte de 12 ou 24 Pfg. 
Anos 1935 a 1943. Vide imagem completa na web...................................................................................................................................................................................................110
1.404     SELOS DE SERVIÇO - 19 Peças circuladas internamente, sendo 11 franquias isoladas e 8 franquias múltiplas (1 só frente) Todas o� ciais, daí o uso destes se-
los. Anos 1923 a 1940...................................................................................................................................................................................................................................................120
1.405     CORRESPONDÊNCIA OFICIAL - 11 envelopes/sobrecartas todas circuladas internamente e isentas de selo, justamente por serem enviadas por órgãos
do Governo. Anos 1902 a 1938...................................................................................................................................................................................................................................130
1.406     EMISSÃO GERMANIA - 18 peças (3 Envelopes, 2 Cartões Postais e 13 Inteiros Postais) todos vindo para o BRASIL, maioria para Campinas (SP) Anos 
1902 a 1920. Parte com chegada..................................................................................................................................................................................................................................150
1.407     EMISSÃO GERMANIA - 32 diferentes Cartões Postais circulados internamente (salvo 2, que vão para a Europa) quase todos com franquia do selo 5 Pfg. 
Anos 1901 a 1918, ou seja, o cartão + novo tem 102 anos.......................................................................................................................................................................................160
1.408     EMISSÃO PFENNIGE - Anos 1875 a 1880 - Lote com 21 peças circuladas internamente e todas com selos desta emissão e assim distribuído pelos faciais: 
3 Pfg (4) 5 Pfg (1) 10 Pfg (15) e 20 Pfg (1) Boa qualidade geral, guardado o detalhe que a peça + nova tem 140 anos. Garimpo para carimbos.....................................210
1.409     EMISSÃO PFENNIG - Anos 1881 a 1890 - Lote com 27 peças circuladas internamente e todas com selos desta emissão e assim distribuído pelos faciais: 
3 Pfg (2) 5 Pfg (6) 10 Pfg (19) e 1 Envelope Registrado com selos de 10 e 20 Pfg juntos.  Boa qualidade geral, guardado o detalhe que a peça + nova tem 130 anos. 
Garimpo para carimbos...............................................................................................................................................................................................................................................220
1.410     EMISSÃO GERMANIA - Conjunto com 12 peças circuladas. Incluso 1 taxado (com selo de taxa Suiço) e outra indo para a Suécia e depois para o Brasil com 
chegada. 3 delas censuradas...........................................................................................................................................................................................................................................90
1.411     INFLAÇÃO ANOS 20 - Lote com 21 envelopes, todos  circulados internamente. Incluso franquias isoladas, múltiplas e mistas. Todos com selos perfurados 
(per� ns).........................................................................................................................................................................................................................................................................150

1.401 - Anos 1936/1945 - Coleção completa nos selos tipo + Blocos e R$ 27.000 no total

1.409 - 27 Peças no total
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1.416 - 13 Combinações

1.419 - 10 Combinações
1.414 - Carimbologia - 58 Diferentes

1.413 - Serviço - 52 Peças

1.412 - 17 Envelopes

1.415 - Carimbos Ferroviários - 57 Peças, maioria diferentes. Qualidade Européia

1.417 - 7 Combinações

1.418 - 5 Combinações

1.423 - 19 Se Tenants

1.429 - Sarre - 23 Variedades

1.424 - Colonias - Coleção com 120 Diferentes 1.435 - Carimbologia - 62 Carimbos1.420 - 6 Itens

1.421 - 26 Se Tenants emissão Hindemburgo

1.431 - Sarre - Todos Variedades

1.432 - Coleção

1.438 - Coleção de Locais
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REICH - HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
1.412     INFLAÇÃO ANOS 20 - Lote com 17 envelopes circulados internamente e com diferetes franquias isoladas. Todos com selos perfurados (per� ns).........120
1.413     SELOS DE SERVIÇO - 52 Peças circuladas internamente, grande maioria envelopes. Anos 1922 a 1936..................................................................................250
1.414     CARIMBOLOGIA - SÓ INTEIROS POSTAIS - Folhas de porta envelopes contendo 58 Inteiros Postais, todos com DIFERENTES carimbos (as vezes a 
cidade é a mesma, mas o carimbo diferente) todos circulados internamente e entre anos 1873 e 1902. Todos identi� cados. Grande maioria bem/muito bem conserva-
dos até em função da sua idade, onde a peça + nova tem 118 anos !.....................................................................................................................................................................250
1.415     FERROVIA - Belo conjunto composto com 57 peças e todas com carimbos Ferroviários, maioria diferentes. Grande maioria dos anos 30 e só 3 deles dos 
anos 1946/1947. Incluso 5 isentos de selos (Feldpost - Correio de Campanha) Aqui pedimos apenas R$ 15 (menos de U$ 3 !!) por peça...............................................850

REICH - SE TENANTS (Selos e História Postal)     
1.416  (*)/*  Emissão Trajes Típicos - Ano 1935 - Conjunto com 13 diferentes con� gurações da série entre nº Michel 588 e 593..............................................................50
1.417  **/*  Emissão Olimpíadas de Berlin  - Ano 1936 - Conjunto com 7 diferentes con� gurações da série: Michel W103, W104, W106, W108, W110, SK27 e SK28. 
Material oriundo do exterior e em todos eles, temos 1 selo do terno/par somente com marca de charneira e sem ferrugem. O(s) outro (s) selo (s) estão ** 185 Euros 
= Cerca de R$ 1.250......................................................................................................................................................................................................................................................150
1.418  **/*  Emissão Olimpíadas de Berlin  - Ano 1936 - Conjunto com 5 diferentes con� gurações da série: Michel W103 a W106 e SK27 e SK28 - 1 selo sem goma 
no meio -  85 Euros = Cerca de R$ 570........................................................................................................................................................................................................................80
1.419  **  Emissão Navios  - Conjunto com 10 diferentes combinações. Michel W123, W124, W126, W128, W130, W131, W132, S244, SK31 e SK32 - Material oriundo 
do exterior - 106 Euros = Cerca de R$ 715................................................................................................................................................................................................................125
1.420  **/*  Emissão Trabalhadores  - Conjunto com 6 diferentes combinações: K23, K24 (ambos **) S220, S222, S228 e S230 - 1 selo do terno somente com marca de 
charneira e sem ferrugem. O(s) outro (s) selo (s) estão ** Origem européia - 156 Euros = Acima de R$ 1.000.............................................................................................140
1.421   EMISSÃO HINDEMBURGO - 26 peças circuladas internamente, com 35 diferentes combinações. Todas identi� cadas e encaixadas em folhas importadas 
de porta envelope. Origem Alemã, portanto a maioria das peças está em muito boa qualidade......................................................................................................................300
1.423   19 peças circuladas (17 envelopes e 2 Cartões Postais) internamente e com 21 combinações diferentes. 4 deles registrados. Incluso o bom W16 que 
cota 70 Euros (Cerca de R$ 470)...............................................................................................................................................................................................................................280

COLÔNIAS
1.424  ◉/*  Coleção montada em folhas de album Leuchtturn com hawid transparente embutido. Novos (maioria) e usados. Um ou outro pode estar sem goma. 
No total 120 selos diferentes, com 8 séries completas. Material bem limpo de um modo geral, visto que sua origem é do exterior. Engloba as colonias: Nova Guiné, 
Ostafrica, Sudwestafrica, Kamerun, Karolinen, Kiatschou, Marianen, Marshall, Samoa e Togo - 795 Euros (Cerca de R$ 5.400)......................................................700

DANZIG
1.425  (*)/*  VARIEDADES - 5 diferentes variedades sem carimbo e catalogadas: Michel especial 41 III, 168 II, 180FI (falta picote no canto inferior direito) Serviço 35 
V e Porto 5 I.....................................................................................................................................................................................................................................................................50
1.426  (*)/*/ ◉  VARIEDADES - 29 Variedades diversas: falhas em geral, empastamentos, riscos, centro deslocado, pontos, decalques/transparências - 16 sem carimbo 
e 13 carimbados. Todos assinalados...........................................................................................................................................................................................................................120
1.427  (*)/*  VARIEDADES - 10 diferentes selos de Serviço e 5 de Porto, todos sem carimbo, com e sem goma: Decalques/transparências, falhas em geral e deslocamen-
tos. Total 15 selos.............................................................................................................................................................................................................................................................60

SARRE
1.428  ◉  100 -   CARIMBOLOGIA - Conjunto com 11 diferentes carimbos circulares. Vide imagem na web.................................................................................................50
1.429  */(*)/◉  VARIEDADES - Lote com 23 diferentes variedades (10 usados e 13 novos, com e sem goma) e todos não constam do catalogo Michel Especial: Falhas, 
letras/numeros partidos, traços, pontos etc - 6 sobre selos de Serviço. Todos assinalados................................................................................................................................100
1.430  */◉  VARIEDADES - 22 diferentes com e  sem carimbo (quase todas gomadas) Michel Especial: 3IPFM, 6PFA, 8PFQI, 12PFQII, 13IIPFA, 13IPFA, 15IPFA, 
20PFBI, 35 XII, 72A II, 85 II, 92 II, 100 III, 108 II, 206 II, 213 III, 215 II, 215 III e 222 II, 274 I, 280 II e 288 II............................................................................................180
1.431  ◉/(*)  VARIEDADES - Série construções - 12 diferentes variedades, todos ◉, salvo a 1ª que está (*). Michel Especial 108 II, 108 III, 112 II, 110 I, 113 I, 114I, 
114 II, 114 III, 115 I, 115 IV, 143 I e 143 IV - 201 Euros (Cerca de R$ 1.350)................................................................................................................................................180

ALTA SILÉSIA
1.432 - Michel 1/12 - Coleção semi especializada englobando as 2 séries, que estão pelo menos 1x completa + variações na sobrecarga e algo extra. Todos identi� cados 
nas 2 folhas de album e a� xados com charneiras. Incluso o bom selo nº 10F novo (expertizado) + uma sobrecarga dupla (1 invertida) Origem européia e material 
extremamente limpo, onde todos os selos não tem ferrugem. Total 47 selos novos e usados, com pelo menos 350 Euros de catálogo (Cerca de R$ 2.400)..................290
1.433  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartelas contendo 169 carimbos, com grande diversidade de cidades. Todos sobre selos da série Michel Ex 13/29, com 15 faciais difer-
entes. Vímos diversas diferenças de cor nos selos. Cada selo marca no minimo 1 Euro - Lote 6063 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 160 e aqui sendo ofere-
cido com preço reduzido..............................................................................................................................................................................................................................................120

OCUPAÇÃO - 1ª GUERRA
1.435  ◉  BÉLGICA - CARIMBOLOGIA - Cartela com 62 carimbos diversos, sobre 7 diferentes faciais. Basicamente sem repetição.........................................................70
1.436  */ ◉  ROMENIA - 2 cartelas com 120 selos novos (com e sem goma) e usados. 21 tipos diferentes.........................................................................................................65

OCUPAÇÃO - 2ª GUERRA
1.437  ◉  BOHEMIA e MORAVIA - 121 selos diferentes, entre regulares e comemorativos.................................................................................................................................80

EMISSÕES LOCAIS/PRIVADOS (Pós 2ª Guerra, antes da criação da República Alemã)
1.438  ◉/* Coleção dentro de classi� cador e em padrão Europeu de qualidade (sem 1 ponto de ferrugem) contendo 233 selos + 2 Blocos, maioria diferentes e engloban-
do as seguintes localidades: Cottbus, Storkow, Finsterwalde, Falkensee, Glauchau, Görlitz, Grossrauchen, Niesky, Lübbenau, Meissen, Plauen, Strausberg e Spremberg. 
Boa parte em séries completas e algumas localidades completas, como: Finsterwalde, Falkensee, Lübbenau e Plauen................................................................................550
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ZONAS DE OCUPAÇÃO - FRANCESA
1.439  ◉/*/(*)  Estoque em classi� cador com 4.170 selos novos e usados, englobando as 3 localidades: Baden, Reino Paladino e Wurttemberg além da emissão geral da 
Zona Francesa (escudos/personagens) Diversas séries completas, pares margem de folha etc.........................................................................................................................250
1.440  ◉/*/(*)  Coleção com 154 selos diferentes novos e usados, a� xados com charneiras ou protetores, em folhas de album Scott e assim dividido pelas 3 localidades: 
Baden (54 selos diferentes, faltando só 3 para estar completo) Reino Paladino (51 selos diferentes, faltando só 1 (o + caro) para estar completo e Wurttemberg (49 selos 
diferentes, faltando só 3 para estar completo - Incluso # 35 e 36 - 100 Euros os 2) Sem os Blocos...................................................................................................................250

ZONAS DE OCUPAÇÃO - SOVIÉTICA
1.441  **  SAXONIA - 2 Cartelas com 68 selos diferentes entre Michel 42A/50A e 90/91, todos absolutamente ** e de origem Européia. Parte deles são margem de fol-
ha - 139 Euros................................................................................................................................................................................................................................................................200
1.442  **  SAXONIA DO OESTE - 126y/137y + 126x/137x + 126/137 (papel w) 138/149 + 156/161y + 150/155y + 156/161x + 162/165Ay + 162/165Bx + 162/165Ax + 
162A/165Az + 163By + 164By - Salvo pelos 2 últimos, todos os demais em séries completas - Total 70 selos diferentes e absolutamente ** Qualidade e origem européia 
- 113,60 Euros (Cerca de R$ 770)...............................................................................................................................................................................................................................150
1.443  **  EMISSÃO GERAL - 182/197 (sem A 195) 198/199, 200/206A, 207/211, 228/238 e 240/241 - Total 44 selos diferentes e absolutamente ** - Qualidade e origem 
Européia - 76 Euros (Acima de R$ 510).....................................................................................................................................................................................................................110

1.444  **/*  TURINGIA - Bela coleção originaria da Alemanha, montada em folhas de album Lindner, todos em protetores e 
além do selos tipo, tem muitas diferenças de papéis, cores, goma, interpanôs, se tenants, defeitos de chapa, múltiplos, sem picote 
etc. A coleção está toda inventariada (relacionada selo por selo) e com alguns itens marcando até 600 Euros. Incluso 2 blocos nº 
1 nos tipos V e VI onde só eles marcam 900 Euros. Qualidade européia, ou seja, o que não está ** (goma plena) está *, mas sem 
ferrugem, apenas com leve marca de charneira. Acompanham 6 diferentes foto certi� cados de expertização Erich Herpichböhm 
que era o expertizador o� cial deste setor, nos anos 80 e além disto outros estão só expertizados/assinados/identi� cados. O
catálogo soma acima de 8.000 Euros = Cerca de R$ 54.000. Oportunidade ímpar. Aqui o Euro sai à apenas 0,50 centavos de real, 
que corresponde a cerca de 7% !! do valor dele..........................................................................................................................4.000

1.439 - Lote c/ + de 4.000 Selos 1.440 - Coleção 1.441 - Todos ** 1.442 - Todos **



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

135

ZONAS DE OCUPAÇÃO - ALIADA
1.445    Ano 1948 - Lote com 40 envelopes circulados internamente, todos saindo da cidade de Augsburg e com o mesmo carimbo obliterador. Todos também 
com se tenant Michel H. Blatt 123 (150 Euros cada para usado e 350 Euros ! sobre carta) e metade do HB 124. Se formos calcular só o valor dele carimbado, 
temos 6.000 Euros !! (Cerca de R$ 40.000 !!) Basicamente todas com ferrugem em maior ou menor proporção. Aqui pedimos apenas R$ 50 (menos de U$ 10) por 
peça, que dá boa margem numa possível revenda..........................................................................................................................................................................2.000
1.446    Ano 1948 - Lote com 43 envelopes, todos registrados e saindo da cidade de Munchen para Augsburg com chegada. Todos também porteados com se tenant 
Michel W158 (65 Euros cada para usado e 100 Euros sobre carta) Só nos selos usados temos 2.795 Euros (Cerca de R$ 18.800) Basicamente todas com ferrugem em 
maior ou menor proporção. Aqui pedimos apenas R$ 20 (menos de U$ 4) por peça, que dá boa margem numa possível revenda...........................................................850
1.447    Série Pro� ssões - Conjunto com 21 peças circuladas (5 censuradas) entre cartões e envelopes. Tirando uma, o restante todas indo para o exterior (maioria 
para o Brasil) 9 delas mistas com a série numerais. Incluso franquias isolada, mista e múltipla. Entre faciais de 6 e 80 Pfg..........................................................................70

ZONAS DE OCUPAÇÃO - BIZONA
1.448  ◉  34 (80 Pfg - 10 exemplares) e 35 (1 Marco - fecho da série - 2 exemplares) Todos com o seu carimbo não garantido e vendidos como tal - 4.100 Euros (Cerca 
de R$ 27.000) se forem bons. ......................................................................................................................................................................................................................................120
1.449    76 Peças diversas, sendo 48 circuladas (todas internamente) e 28 sem circular, ora sem uso, ora com carimbo comemorativo. 3 Registrados. Qualidade um 
pouco mista...................................................................................................................................................................................................................................................................200

ALEMANHA FEDERAL (BUNDESPOST) - SELOS/ACUMULAÇÕES
1.450 ** 1118/1161 - Ano de 1982 completo nos selos tipo + bloco. Tudo em hawid - 80 Euros (Cerca de R$ 540)........................................................................................60
1.451 ** 1234/1267 - Ano de 1985 completo nos selos tipo. Tudo em hawid - 68 Euros (Cerca de R$ 460)......................................................................................................50
1.452 ** 1268/1305 + 1306/1346 - Anos de 1986 e 1987 completo nos selos tipo + Bloco. Todos em hawid - 141 Euros (Cerca de R$ 950).............................................100
1.453 ** Ano de 2004 completo nos selos tipo, incluso o bloco 2x - 44,50 Euros de facial (Cerca de R$ 300) Aqui só pedimos o facial.....................................................250
1.454 ** Ano de 2005 completo nos selos tipo, incluso o bloco 2x - 53,50 Euros de facial (Cerca de R$ 360) Aqui só pedimos o facial.....................................................300
1.455 ** Ano de 2007 completo nos selos tipo, incluso o bloco 2x - 59,30 Euros de facial (Cerca de R$ 400) Aqui só pedimos o facial......................................................330
1.456 ** Ano de 2008 completo até o 3º trimestre, nos selos tipo, com o bloco 2x - 42 Euros de facial (Cerca de R$ 280) Aqui só pedimos o facial ...............................220
1.457  ◉  BLOCOS -  Lote com 25 diferentes, todos com carimbo comum. Década de 60 a 2000....................................................................................................................100
1.458  ◉  AUTOMATOS - Classi� cador com 750 etiquetas, desde a 1ª série. Um ou outro sem carimbo, bem como algumas de Berlin.................................................. 150

1.445 - Lote com 40 Envelopes 1.446 - Lote com 43 Envelopes

1.448

1.458 - Automatos - 750 Etiquetas

1.449 - 76 peças no total

1.447 - 21 peças no total
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1.459 - 86 faciais diferentes

1.460 - Lote com 113 etiquetas

1.477

1.474 - 10 fragmentos de frente de pacote

1.475 - 54 franquias múltiplas diferentes

1.470 - Coleção completa entre anos 1949 e 1999

1.478 - Ambos com sobrecarga FALSA

1.479 - 270 Euros de catálogo

1.480 - 7 Série completas e 375 Euros
1.476 - 183 franquias isoladas diferentes

1.473 - Acumulação com quase 5.000 Euros



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

137

ALEMANHA FEDERAL (BUNDESPOST) - SELOS/ACUMULAÇÕES (Continuação)
1.459  ◉  AUTOMATOS - Anos 1981/1992 - Cartela com 86 faciais diferentes entre 0,05 e 15,00DM !! Escasso aparecer esta quantia.....................................................180
1.460  ◉/*/**   AUTOMATOS - Anos 1993/1998 - Cartela com 113, sendo  15 **/* e 98 usados, de faciais diferentes entre 0,10 e 8,00DM...............................................180
1.461  ◉  REGULARES - 3 Classi� cadores com acima de 7.100 selos, basicamente todos separados pelos tipos e começando na Zona Aliada e vindo até antes do Euro. 
Diversos valores medianos da série das Cornetas, com o facial de 70Pfg x 35 (665 Euros) facial de 25Pfg x 12 (84 Euros) Acima de R$ 5.000 só neles.........................250
1.462  **/ ◉  3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 6344 - Anos de 1991 e 1992 completos ** nos selos tipo e dentro dos anuários o� ciais do correio - 230 Euros 
+ Lote 6383 - Conjunto contendo : 51 mini folhas com 10 selos entre anos 1997 e 2010, todos com carimbo comemorativo e 667 Euros de Catálogo + Classi� cador com 
104 selos diferentes, já em Euros, com carimbo comemorativo, todos canto de folha, só séries completas e entre anos 2002 e 2008 + 3 espécies de “Provas de artista” 
numeradas e com tiragem de só 5.000 exemplares, todos do ano 1996 (1/4) É uma espécie de edição especial, com o selo, sua imagem ampliada, a assinatura do artista 
e um pequeno texto a respeito. Todos os itens estão em qualidade européia + Lote 6400 - EDITAIS - Pacote com 320 todos selados, com carimbo comemorativo e entre 
anos 1978 e 2000. Alguns com blocos bem como algo de Berlin. Preço original dos 3 lotes: R$ 380. Aqui agrupamos todos em 1 só lote e com preço bem reduzido se 
comparado ao preço anterior.......................................................................................................................................................................................................................................260
1.463 ** 3 Livros o� ciais do correio, englobando os anos: 1974 a 1979 (incluso Berlin) + 1982 a 1985 (incluso Berlin) e 1991 a 1993. Todos em protetores, à
 principio todos ** e é possível que algum tenha a goma espelhada. Acima de 800 Euros = Acima de R$ 5.400 pelo catálogo Michel. Aqui pedimos abaixo de 5% !! deste 
valor, que é muito barato..............................................................................................................................................................................................................................................290
1.465  ◉  SÓ COMEMORATIVOS - 4 Classi� cadores de formato grande, contendo acima de 8.500 !! selos usados, TODOS COMEMORATIVOS e boa parte separado 
já pelo tipo e com centenas e centenas de tipos diferentes. Desde os anos 50, até a Euro (cerca de 10 anos atrás) Vasto material temático, sequencias etc. É possível 
fazer dezenas e dezenas de lotes menores e revender na web.  Aqui pedimos menos de 0,08 centavos por selo.............................................................................................600
1.466  **  + BERLIN - 19 diferentes anuários o� ciais do correio e à principio completos nos selos tipo e entre anos 1970 e 1993, sem os anos 1975 e 1978. Incluso a 
parte de Berlin até o ano 1990. Todos em protetores e ao que tudo indica, todos **. Cerca de 1.700 Euros = acima de R$ 11.000 pelo catálogo Michel .Aqui pedimos um 
pouco + que 5% !! deste valor......................................................................................................................................................................................................................................610
1.467  ◉  2 Classi� cadores formato grande, com estoque/coleção com cerca de 5.500 selos, sendo a grande maioria de selos COMEMORATIVOS e separados pelos 
tipos nos classi� cadores. Começa já na Bizona e vindo até antes do Euro. Alguma coisa sem carimbo pelo meio, bem como muito material marcando até 15 Euros de 
catalogo. Centenas e centenas de tipos diferentes. No � nal ainda um boa quantia de Automatos. Certamente alto valor de catalogo........................................................700
1.468 - + BERLIN - Caixa contendo 418 diferentes Souvenirs detalhados, o� ciais (pois são numerados) do correio (tipo um Edital resumido) e todo o material nas 
2 condições, ou seja, sem carimbo e com carimbo comemorativo. Entre anos 1985 e 1994, sendo que até o ano 1990 com a parte do Berlin. Assim distribuído pelas 
emissões : Comemorativos (quase todos em pares) Blocos (1 de cada jeito) Pró Obras Sociais (1 de cada jeito) e Regulares (1 de cada jeito) Os selos sem carimbo em 
protetores e quase tudo ** e os com carimbo a� xados nas peças. Vasto material temático pelo meio, com possíveis anos completos nos selos tipo.  Toda a parte carim-
bada não foi cotada, mas certamente temos várias centenas de Euros. A parte sem carimbo soma 1.910 Euros = Cerca de R$ 13.000. Aqui pedimos apenas 5,5% !! do 
seu valor, lembrando que só levamos em consideração os selos sem carimbo.....................................................................................................................................................720
1.469  **/*  EM EURO - Classi� cador com 236 Euros (Cerca de R$ 1.600) em selos de facial entre anos 2001 e 2003, incluíndo alguns Blocos. A maioria no máximo 3x. 
No mesmo classi� cador temos 150 selos, boa parte diferentes entre anos 1998 e 2000 (antes do Euro) e que não foram calculados, fora o anuário de 1993 completo ** 
e o de 1999 quase completo também **, portanto só foi calculado os selos que estão em Euros. Aqui pedimos 50% abaixo do facial, que dá boa margem para revenda, 
fora tudo que não foi computado e onde tem muita coisa temática. Grande maioria do material está ** (goma plena) e boa parte em protetores....................................800
1.470  ◉  Limpa coleção, à principio completa nos selos tipo e entre anos 1949 e 1999. Toda usada, em hawid e com alguns envelopes circulados no meio, uma ou 
outra variação de papel, mini folhas, todos seus Blocos, muitos selos das cadernetas, adesivos etc. Cerca de 2.900 Euros = Cerca de R$ 19.500 de catálogo............900
1.471  ◉  SÓ COMEMORATIVOS - Caixa contendo acima de 20.000 !! selos usados, todos COMEMORATIVOS  e separados por anos em envelopes. Entre anos 1954 
e 2002. Centenas e centenas de tipos diferentes, séries completas etc. Aqui pedimos apenas 0,055 (cinco centavos e meio) por selo que é muito barato, pois é possível 
fazer centenas de lotes menores de selos diferentes, por década, séries etc e revender na web. Lembrando que todos são selos GRANDES.........................................1.100
1.472  **  Interessante coleção em padrão europeu de qualidade, dentro de 3 novíssimos albuns Lindner (algumas poucas folhas são do sistema antigo) e completo com 
os blocos e seus selos, entre anos 1959 e 1998. Acima de 2.000 Euros (cerca R$ 13.500) pelo catalogo Michel, fora os 3 albuns que não tem sequer 1 pontos de ferrugem 
e que já teriam um custo novos de acima de R$ 2.000. Aqui pedimos menos de 10% do valor dos selos e nada mais. Ótima oportunidade para adquirir uma coleção com 
39 anos !! completos e ainda no estado ** e dentro de 3 albuns..........................................................................................................................................................................1.250
1.473  ◉/*/(*)  Lote com 71 cartelas contendo 4.964 Euros (Cerca de R$ 33.500)em selos com e sem carimbo, entre nº Michel 111 e 319 e só material cotando acima de 
10 Euros de catálogo. Boa parte em séries completas e algumas marcando até 170 Euros de catálogo. Como temos selos gomados, é possível que algum tenha aderido na 
cartela. Os menos de 0,35 centavos !! de real que pedimos pelo Euro é bastante compensador, visto que isto representa cerca de apenas 4,5 % do seu valor, que dá enorme 
margem para um possível revenda. Temos o inventário do material, caso seja preciso..................................................................................................................................1.500

ALEMANHA FEDERAL (BUNDESPOST) - HISTÓRIA POSTAL
1.474     Anos 1957/1961 - Lote com 10 fragmentos de frentes de envelopes/pacotes, todos com franquia isolada selo Michel # 194 (1 DM Presidente Heuss) no porte 
correto para peso entre 251 e 500 gramas. Circuladas internamente e parte devolvido. Se fossem completas, marcariam acima de 2.000 Euros !!.................................200
1.475   FRANQUIAS MÚLTIPLAS - Coleção com 54 envelopes circulados  diferentes, todos com  FRANQUIA MÚLTIPLA (o mesmo selo mais de 1x) sendo 31 
com Regulares e 23 com Comemorativos. Desde década de 50 até anos 90. Parte vindo para o Brasil............................................................................................................100
1.476   FRANQUIAS ISOLADAS - Coleção com 183 envelopes circulados  diferentes, todos com  FRANQUIA ISOLADA (o selo sozinho) sendo 56 com Regu-
lares e 127 com Comemorativos. Desde década de 50 até começo dos anos 2000. No meio, 2 com Blocos. Nunca antes tivemos um conjunto assim à venda.............450

ALEMANHA BERLIN - SELOS e ACUMULAÇÕES
1.477  **  28 - Lote com 21 selos. Sobreestampa não garantida e vendidos como tal - 1.890 Euros (Acima de R$ 12.000) para verdadeiros...............................................50
1.478  **  33 e 34 - 1 e 2 Marcos Sobreestampa Vermelha. Ambos em quadra com a sobreestampa FALSA e vendida como tal. Material de referência..........................50
1.479  ◉  87 - Cartela com 9 selos. Maioria com carimbo circular. Picote perfeito, mas alguns com pontos de ferrugem - 270 Euros = Cerca de R$ 1.800.......................55
1.480  ◉  101/105 (Sinos) Cartela com 7 séries completas. Maioria carimbo circular. Um ou outro pode ter minimo senão no picote - 375 Euros = Cerca de R$ 2.500.....75

Solicite imagens complementares através do Whatsap (11) 99950-8331
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1.481 - 180 Euros de catálogo

1.482 - 1.160 Euros

1.483 - 247 Euros

1.486 - Estoque com quase 2.500 Euros 1.491 - Só Ferrovia

1.487 - 51 Peças diversas

1.489 - Carimbologia - 45 Carimbos

1.497 - Lote com 36 peças circuladas

1.492 - 38 Peças diversas
1.488 - Todos Variedades

1.493 - Clássicos - 653 !! Selos de 58 tipos diferentes entre Yvert # 16 e 91a
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ALEMANHA BERLIN - SELOS e ACUMULAÇÕES (Continuação)
1.481  ◉  104 (Sino) Cartela com 12 selos, maioria carimbo circular. Um ou outro pode ter minimo senão no picote - 180 Euros = Cerca de R$ 1.200...........................50
1.482  ◉  120 - Cartela com 29 selos. Maioria carimbo circular. Um ou outro pode ter minimo senão no picote - 1.160 Euros = Cerca de R$ 7.800...............................120
1.483  ◉  124 - Cartela com 55 selos. Maioria carimbo circular. Um ou outro pode ter minimo senão no picote - 247 Euros = Cerca de R$ 1.650....................................50
1.484  ◉  QUADRAS - Lote com 22 diferentes quadras, todos de selos regulares, desde a 2ª série até anos 80..................................................................................................50
1.485  ◉  6 Classificadores com quase 3.000 selos entre regulares (pequenos) e comemorativos (grandes) com inexpressiva quantia de selos sem carimbos. Alguns 
etiquetados, outros encaixados sequencialmente e outros de forma aleatória. Boa variedade de tipos, lembrando que o Berlin acabou no ano 1990. Diversos itens 
marcando até 15 Euros pelo catalogo Michel............................................................................................................................................................................................................400
1.486  ◉  Folha de classificador com pequeno, mas representativo conjunto com 82 selos usados, de 23 tipos diferentes e todos marcando entre 20  e 120 Euros pelo cata-
logo Michel. Todos etiquetados. Acompanha ainda 3x # 33 e 2 x # 34, que não foram computados, pois não tem sua sobreestampa e carimbo garantidos. No total temos 
2.459 Euros (Cerca de R$ 16.600)Aqui pedimos apenas 0,20 centavos !! de real o Euro, que corresponde a cerca de 3% do seu valor.........................................................500

ALEMANHA ORIENTAL (DDR)
1.487   Lote com 51 peças diversas. Década de 50 a 90. Incluso franquias isoladas e múltiplas. 3 registrados. Maioris circulados. Parte vindo para o Brasil...........100

ALEMANHA EM GERAL - ACUMULAÇÕES (Selos e História Postal)
1.488  ◉/*/(*)  VARIEDADES - Cartela com 35 variedades, de 14 tipos diferentes: Sobrecarga deslocada, Sobreestampa incompleta, Pliê, Falha no facial, Sem Facial, 
Sobreestampa invertida, Sobreestampa invertida e dupla, Picote deslocado, Cor deslocada, Intervalo, Margem deslocada, Facial deslocado, Formato maior e Decalque. 
Pelo menos uns 9 setores diferentes englobados: Reich, Federal, Bizona, Sarre, Berlin, Alta Silésia, Danzig, Emissões locais e Zonas de Ocupação...............................100
1.489  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 45 carimbos diferentes entre 90 e 100%. Maioria do Reich, mas Estados e Bizona no meio...................................................100
1.490 - QUADRAS - Cartela com 86 diferentes, maioria usadas e predominando Alemanha Federal, Berlin e Oriental. Diversas melhores no meio, como nº Michel : FED-
ERAL 138 (800 Euros !) 156 (32 Euros) 167 (20 Euros) 173 (40 Euros) série completa 200/204 (220 Euros) 210 (26 Euros) e BERLIN : 98 (40 Euros) 116 (22 Euros) e 124 
(18 Euros) Só estes destaques somam 1.218 Euros (Cerca de R$ 8.200)  Lote 6491 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 150 e agora com a redução no valor, o Euro sai 
a ín� mos 0,09 centavos !! de Real...............................................................................................................................................................................................................................100
1.491     FERROVIA - Lote com 13 peças diversas, entre anos 1898 e 1970 (Berlin) todos com carimbos ferroviários. Acompanha cartela com + 43 selos com carim-
bos parciais alusivos. Engloba: Antigos Estados, Reich (grande maioria) Zonas de Ocupação, Sarre etc..........................................................................................................180
1.492     Lote com 38 peças diversas, maioria sem circular: Sarre, Danzig, Levante, Eilenburg (emissão local - 2 folhinhas) + Ocupações na 1ª Guerra: Bélgica e 
Polonia + Ocupações na 2ª Guerra: Luxemburgo e Bohemia/Moravia. Anos 1900 a 1956. Acompanham 2 envelopes maritimos com carimbos: Kais Deutsche Marine 
Schi� spost nº 23 e 97 - Anos 1915 e 1916 respectivamente....................................................................................................................................................................................250

PAISES ESTRANGEIROS (SEQUÊNCIA ALFABÉTICA)
A sequência de todo este capítulo é a seguinte : o selo tipo, os aéreos, blocos, coli, serviço, taxa etc. Depois as acumulações de selos e por 

� m a História  Postal (sequencia de ano) Numeração sempre baseada pelo catalogo Yvert & Tellier, salvo as indicações de outro catálogo. 
Em alguns casos, a numeração está feita por 2 catálogos, mas sempre a primeira é a do Yvert.

ARGENTINA

1.493  (*)/ ◉ SÓ CLÁSSICOS - Classi� cador com 653 selos, de 58 tipos diferentes entre nº Yvert 16 e 91a. Quase todos usados. Só separados pelos selos "tipo" e não 
pelas variantes. Engloba os anos 1867 a 1890. Aqui saindo por apenas R$ 1 !! por selo.....................................................................................................................................650
1.494  **  Anos 2000 a 2003 - Lote só com selos mini folhas/blocos e diferentes, dos anos descritos. Assim dividido pelos valores: Ano 2000 (47 Euros) Ano 2001 (68 Eu-
ros) Ano 2002 (168 Euros) e ano 2003 (38 Euros) Vasto material temático com um total de 321 Euros (Cerca de R$ 2.200) Um ou outro selo * no meio.........................280
1.495  **  Anos 2000 a 2003 - Pequeno estoque (no máximo 5 de cada tipo) entre os anos citados, só com selos/séries completas e de 23 tipos diferentes. Boa parte são 
temáticos, principalmente Fauna e Esportes. Todos etiquetados. Eventualmente um ou outro selo pode apresentar minimos pontos de ferrugem. Incluso 1 bloco. No 
total, 348 Euros (R$ 2.350) Ideal para revenda no varejo. Tudo dentro de classi� cador.....................................................................................................................................300
1.496   Caixa com 310 peças � latélicas diversas, entre década de 20 e 80. Maioria sem circular, com muitos editais. Alguns registrados...........................................120
1.497   INTEIROS POSTAIS - Conjunto com 36 peças circuladas, todas com selos adicionais e boa parte indo ao exterior. Final do século 19, até anos 20..........500
1.498   INTEIROS POSTAIS - Belo conjunto com 169 peças !! todas sem uso e antigas, começando no século 19. Enorme variedade de tipos. Grande maioria muito 
bem conservados, sendo alguns em qualidade européia, de onde vieram. Aqui pedimos apenas R$ 10 (menos de U$ 2 !!) por peça....................................................1.700

1.495 - Todos ** e 350 Euros

1.498 - Inteiros Postais sem uso - 169 peças em qualidade Européia
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1.510 - 30 Sobrecartas com selo 9 Kreuzer

1.508 - Lote com acima de 2.200 Euros
1.514 - 6 Envelopes

1.512 - Caixa com 130 peças diversas

1.500 - 1ª Série - Lote com 73 Selos
1.515 - Lote com 4 envelopes1.516 - Ocupação Completa

1.502 - Carimbologia - 39 Selos

1.504 - Carimbologia - 47 Itens

1.506 - 2 Classificadores

1.501 - Austria Carimbologia - 48 Carimbos
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ARGENTINA (Continuação)
1.499   INTEIROS POSTAIS - Belo conjunto com 128 peças circuladas, todas sem selos adicionais e com circulação Interna/ao exterior. Só até o começo dos anos 
1900. Algumas marcando até U$ 50 (acima de R$ 250) pelo catalogo Argentino (#SOB 9)............................................................................................................................1.800

AUSTRIA

1.500  ◉  1ª SÉRIE - Cartela contendo 73 selos usados (algo de carimbologia no meio) assim distribuído pelos faciais: 3Kr (24 selos) 6Kr (27 selos) e 9Kr (22 selos) 
Quase todos perfeitos. Incluso diferenças de papéis (de maquina e manual).......................................................................................................................................................200
1.501  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 48 selos e salvo uma 1/2 dúzia deles, todos os outros são do século 19 (antes do ano 1900) Inclusive 13 deles sobre frag-
mento. Vários 100% ou bem perto disto. Aqui pedimos R$ 5 por carimbo, que em muitos casos não paga o selo...........................................................................................250
1.502  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 39 selos e salvo alguns deles, todos os outros são do século 19 (antes do ano 1900) desde a 1ª Série. Vide imagem completa 
na web. Aqui pedimos R$ 4 por carimbo, que em muitos casos não paga o selo.................................................................................................................................................150
1.503  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 55 selos, sendo todos do século 19. Um ou outro pode ter minimo senão, mas aqui estamos vendendo o "carimbo"........150
1.504  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela contendo 47 Carimbos, sendo a maioria fragmentos e só até o � nal da 1ª Guerra. Parte das cidades hoje pertence à Polonia.....150
1.505  ◉/(*)  Coleção entre anos 1945 e 1991, parte em folhas de album e parte em folhas de classi� cador. Ao todo 1.150 selos diferentes + 8 Blocos, com apenas um 
ou outro sem carimbo. Parte dos selos aderiram ao album em função de umidade e também alguns selos foram atingidos por bolor. O ideal é "lavar" todo a coleção e 
passar para um outro album/classi� cador. Alguns períodos bem completos, com dezenas e dezenas de séries completas. Lembramos novamente a questão da qualidade 
do lote, já mencionado acima......................................................................................................................................................................................................................................350
1.506  -  Coleção/estoque dentro de 2 classi� cadores, começando antes do ano 1900 e vindo até o ano 1991. Novos e usados, com alguns períodos só usados, outros 
mistos e outros só sem carimbo (+ modernos) Listamos apenas os selos/séries com valor superior acima de 40 Euros: Yvert 45 usado, 161 novo, 290/96 novos, 304/312 
novos, 750A novo, Aéreos 32/46 misto e Aéreos 54/60 usados. Só estes somam 790 Euros (Cerca de R$ 5.300)mfora todo o resto abaixo de 40 Euros que não foi com-
putado. Parte encaixado sequencialmente e intercalado com o estoque com repetições......................................................................................................................................500
1.507  ◉ SÓ COMEMORATIVOS - 8 Classi� cadores + folhas de classi� cador, contendo quase 4.800 selos, TODOS COMEMORATIVOS e basicamente do começo 
dos anos 50, até antes do Euro. Diversas centenas de tipos diferentes (podendo chegar até à + de 1.000 diferentes) e boa parte ordenado pelos tipos, Séries completas 
etc. Aqui pedimos apenas 0,13 centavos por selo, que é muito barato....................................................................................................................................................................550
1.508  ◉/(*)  Acima de 2.200 Euros (Cerca de R$ 15.000) pelo catalogo Yvert (este valor pode subir, pois a cotação foi feita por edições anteriores do catálogo) distribuído 
em 101 cartelas e com 236 selos no total. Selos com carimbo e sem carimbo (maioria sem goma) e entre décadas de 30 e 50, incluíndo alguns aéreos. Parte com melhor 
cotação, marcando até 130 Euros de catalogo. No máximo 6 exemplares de cada, mas  a média é 2 exemplares por selo. Incluso séries completas. Aqui pedimos pouco 
+ de 0,25 centavos de Real o Euro, que corresponde a menos de 4% do seu valor...............................................................................................................................................600
1.510     Porta envelopes importado contendo 30 sobrecartas (maioria completas) todas circuladas internamente e porteadas com selo de 9 Kreuzer Azul da 1ª série. 
Pouco comum de aparecer por aqui este tipo de material e ainda nesta quantidade. Aqui pedimos menos de R$ 22 por item (Cerca de 3 Euros !!) sendo que a peça + nova 
tem cerca de 150 anos ! Oportunidade ímpar e ainda a grande maioria na qualidade européia, de onde vieram.............................................................................................585
1.511    Lote com 69 peças, quase todas diferentes e a maioria são Fdcs. Decadas de 60 a 90. 3 delas dos anos 20. Alguns vindo para o Brasil.............80
1.512   Caixa com 130 peças � latélicas diversas, parte circulados. Década de 20 a 80..................................................................................................................................100
1.513    Anos 1935/1938 - 5 envelopes circulados, todos registrados e enviados para a mesma pessoa na Tchecoslovaquia (só 1 não tem chegada) Todos porteados 
com selos da série Aérea entre Yvert 32 e 46. Incluso 2 franquias isoladas (faciais de 2 e 3 Shillings) Pontos de ferrugem..........................................................................160
1.514    Anos 1936/1954 - 6 envelopes circulados para o Rio de Janeiro. Parte aéreos e 1 registrado. Selos regulares/comemorativos. Imagem na web.....................100
1.515    Ano 1949 - 4 envelopes censurados na Austria (1 aéreo) todos circulados para a Argentina. 2 deles registrados. Selos diversos. Pontos de ferrugem. Vide 
imagem na web................................................................................................................................................................................................................................................................80
1.516  *  OCUPAÇÃO AUSTRO HÚNGARA NA ITALIA - 1/40 + Taxa 1/7 - Ocupação Completa ! A� xados com charneiras em folhas quadriculadas, mas bem 
limpos. Origem Européia - 326 Euros (Cerca de R$ 2.200)....................................................................................................................................................................................400

BAHRAIN

1.517  **/*  Lote com 12 diferentes séries completas. Yvert 197/200, 219/222, 223/226, 241/244, 245/246, 247/248, 253/254, 255/256 e 299/310. Boa parte com pontos 
de ferrugem + acentuados. Pede-se veri� car - 115 Euros = Cerca de R$ 770.........................................................................................................................................................80

1.499 - Inteiros Postais circulados - 128 Peças

1.503 - Carimbologia - 55 Itens 1.513 - 5 Envelopes
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1.529 - 3 diferentes Variedades

1.520 - Ano de 1987 ** sem picote

1.522 - Ano de 1989 ** sem picote

1.524 - Ano de 1991 ** sem picote
1.523 - Ano de 1990 ** sem picote

1.525 - Ano de 1992 ** sem picote

1.531 - Carimbologia

1.526 - Ano de 1993 ** sem picote

1.527 - Ano de 1994 ** sem picote

1.535 - 8 Cadernetas diferentes

1.538

1.536 - 76 ! Cadernetas diferentes

1.540 - Chile - Emissão Cólon - Estoque com 123 selos

1.518 - Ano de 1985 ** sem picote

1.528 - Ambos sem a Cruz

1.519 - Ano de 1986 ** sem picote

1.521 - Ano de 1988 ** sem picote
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BÉLGICA

Atenção: Todos os próximos 10 lotes referem-se a selos SEM PICOTE e em anos completos (com blocos e cadernetas) salvo indicações em 
contrário. A tiragem média destes selos é de apenas 1.000 exemplares, ou seja, muito menor se comparados aos da França. A cotação em Eu-
ros é pelo catalogo Belga de 2016. Todos estão ** (espécie de goma plena) Muitos itens temáticos dentro dos anos. Aqui pedimos apenas 0,35 

centavos de Real pelo Euro, que é muito barato para este tipo de material, pois representa cerca de  5% a 5,5 % !! do seu valor.

1.518  **  Ano de 1985 - Completo - 822 Euros (Cerca de R$ 5.500)....................................................................................................................................................................300
1.519  **  Ano de 1986, faltando 1 selo de 10 Euros - 767 Euros(Cerca de R$ 5.200)....................................................................................................................................270
1.520   **  Ano de 1987 - Completo - 603 Euros(Acima de R$ 4.000).........................................................................................................................................................................215
1.521  **  Ano de 1988, faltando 1 bloco - 810 Euros(Cerca de R$ 5.500)...............................................................................................................................................................295
1.522  **  Ano de 1989 - Completo - 827 Euros(Cerca de R$ 5.600)................................................................................................................................................................300
1.523  **  Ano de 1990 - Completo - 1.200 Euros ! (Cerca de R$ 8.100)............................................................................................................................................................430
1.524  **  Ano de 1991 - Completo - 957 Euros (Cerca de R$ 6.500) .......................................................................................................................................................................340
1.525  **  Ano de 1992 - Completo - 1.305 Euros !(Cerca de R$ 8.900)................................................................................................................................................................470
1.526  **  Ano de 1993 - Completo - 947 Euros (Cerca de R$ 6.400)....................................................................................................................................................................340
1.527  **  Ano de 1994 - Completo - 1.227 Euros !(Cerca de R$ 8.300)...................................................................................................................................................................440
1.528  *  VARIEDADES - Yvert 129 e 131 - Ambos Cruz Vermelha, em blocos de 6 SEM PICOTE e sem a Cruz Vermelha. ....................................................................200
1.529  */(*)  VARIEDADES - Yvert 131 - Cruz Vermelha - 3 diferentes variedades: Sem a cruz, Cruz Dupla e Sem picote...........................................................................70
1.530  **/*  SERVIÇO - Lote com 38 selos diferentes entre nº Yvert 36 e 85 + Parte militar completa. Maioria **. Total 43 selos.................................................................50
1.531  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 20 carimbos circulares, quase todos anteriores ao ano 1900.......................................................................................................100
1.532   ◉  Caixa contendo 5.800 selos entre regulares e comemorativos. Diversidade de épocas........................................................................................................................280

BOLIVIA

1.533  ◉/*  ANOMALIAS - Conjunto composto com 11 itens, sendo 6 deles bissectados (todos sobre fragmento e usados) e 5 variedades diversas: 2 transparências, 2 
Pliês e 1 deslocamento da sobrecarga. Anos 1890 à Década de 40. Vide imagem completa na web. Aqui pedimos - de R$ 10 por item...................................................100

CANADA

1.534  ◉  CLÁSSICOS - Cartela com 45 selos usados entre nº Yvert 27 e 34 com variações de cores.................................................................................................................50
1.535  **/*  CADERNETAS - Conjunto com 8 diferentes: C1359, C1433, C1561, C1637, C1813, C1830, C1832 e C1844 - Todas da temática Aves - Grande maioria 
** - 111 Euros = Cerca de R$ 750................................................................................................................................................................................................................................130
1.536  **  CADERNETAS - Coleção com 76, quase todas diferentes e **, mas algumas com pontos de ferrugem. Nada separado e cotado. Apenas somamos o fa-
cial, que dá U$C 329 = cerca de 1.400 Reais. Engloba desde os anos 80 até o começo dos anos 2000. Aqui pedimos menos de 60% !! do facial..............................450
1.537 **  Anos de 1979 a 1993 dentro dos anuários o� ciais do Correio (parte com capa dura). Cerca de 250 Dólares Canadenses = R$ 1.050. Aqui pedimos mui-
to abaixo do facial..................................................................................................................................................................................................................................................440

CHILE

1.538  ◉  6 - 10Cts Azul Colombo - Lote com 3 selos bissectados sobre fragmento. Todos com carimbo mudo..................................................................................................80
1.539  ◉  7 - 1 Ct Oliva Colombo - Lote c/ 10 selos: 3 novos sem goma, 2 com carimbo postal e 5 obliterados à pena. Qualidade mista, principalmente nas margens.140
1.540  ◉   EMISSÃO CÓLON - Surpreendente "estoque" com 123 selos diversos (incluso 1 par e 1 grande fragmento) entre Selos Yvert # 1 e 10  e já classi� cados 
pelos tipos. Material pertencente à coleção de Ferdinand Hidalgo (RJ) e daí acreditamos que a maioria esteja competentemente classi� cada. Numa primeira olhada, 
qualidade muito boa de um modo geral, mas é possível que tenhamos selos com algum tipo de defeito. É a 1ª vez que temos este tipo de quantia à venda de um único 
setor. Aqui pedimos apenas R$ 10 por selo, que é muito barato.........................................................................................................................................................................1.200
1.541  *   PERFURAÇÃO SPECIMEN - Conjunto com 22 selos diferentes (2 sem goma) e todos com a perfuração Specimen, maioria na horizontal. Incluso O� ciais. 
Consta menção no catalogo especializado Chileno, mas sem cotação. Pouco usual...........................................................................................................................................300
1.542    Lote com 16 envelopes circulados, quase todos para a Suiça. Anos 20 a 80, mas a maioria nos anos 50..........................................................................................70
1.543    INTEIROS POSTAIS - Lote com 35, sendo boa parte diferentes e também parte circulados, sendo alguns com selos adicionais. Só até anos 10. Diversos em 
muito boa qualidade.....................................................................................................................................................................................................................................................300

1.542 - 16 Envelopes

1.539

1.541 - Perfuração Specimen - 22 selos diferentes

1.543 - 35 Inteiros Postais

1.533 - Bolivia - 11 Anomalias
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1.545 - Lote com Séries completas e todos ** !

1.544 - Lote com 9 Séries Completas

1.546 - Estoque com quase 2.000 ! Selos

1.554 - 16 Envelopes

1.551 - Album Congresso 1947

1.556 - 12 Peças1.553 - Cilicia - 7 Variedades1.549 - 450 !! Séries Completas

1.548 - No minimo 40 Série completas

1.552 - Acima de 1.400 selos diversos

1.547 - Todos do ano 1981
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CHINA

1.544  *  Yvert 80/82, Michel 79/81 - Lote com 9 séries completas, todas gomadas - 405 Euros pelo catálogo Michel...................................................................................300
1.545  ** Yvert 399/404 (15 séries completas) + 429/434 (5 séries completas) e 435/440 (7 séries completas) Tudo absolutamente ** que é muito raro aparecer por aqui - 
540 Euros (Cerca de R$ 3.600) pelo catalogo Michel...............................................................................................................................................................................................400
1.546  (*) Yvert 622/623 - Estoque com 1.977 selos !! assim dividido: # 622: 239 selos picotados e 250 selos  sem picote e # 623: 738 selos picotados e 750 selos sem 
picote. Praticamente todos em folhas completas - Emitidos sem goma - 1.977 Euros pelo Yvert e 4.058 Euros !! (Cerca de R$ 27.400)pelo Michel................................1.000
1.547  **  Entre nº Michel 1658 e 1780/1781 - Todos do ano 1981 e quase completo na parte comemorativa - 369 Euros (Cerca de R$ 2.500) pelo catalogo Michel.....315
1.548  (*) Yvert Aéreos 21/30B (sem � ligrana e sem goma - como emitidos) Estoque com pelo menos 40 séries completas + alguns sobressalentes. Todos em blocos 
maiores. 10 Euros cada série x 40 = 400 Euros (Cerca de R$ 2.700)pelo catálogo Michel........................................................................................................................................200
1.549  (*) Yvert Aéreos 31/35B ( sem � ligrana e sem goma - como emitidos) Estoque com 450 séries completas !! em blocos de 25 ou 50 selos - 450 Euros pelo Yvert e 
2.250 Euros (Cerca de R$ 15.000) pelo Michel..........................................................................................................................................................................................................600
1.550  (*) Yvert Aéreo 37 - Enorme estoque com 66 folhas completas !! com 100 selos em cada = 6.600 selos !! Emitido sem goma - 2.640 Euros  (Cerca de R$ 18.000) 
pelo Yvert. Aqui pedimos apenas 0,10 centavos por selo..........................................................................................................................................................................................660
1.551  (*) Album o� cial da delegação Chinesa presente no Congresso Postal Universal realizado em 1947 (Paris) contendo 66 selos diferentes a� xados no album, 
sempre em séries completas e entre anos 1943 e 1946. Alguns senões na capa e nas paginas internas, mas não atingindo os selos.............................................................100
1.552  ◉/*/(*)/** Acima de 1.400 selos diversos. Temos desde material do começo dos anos 1900 até séries completas relativamente atuais. Parte com moderada 
repetição, séries completas, muitos com sobrecargas/sobreestampas, souvenirs, folha completa etc. Soltos, em caderno e em classi� cador............................................500

CILICIA

1.553  *  VARIEDADES - 7 selos, todos com variedades na sobreestampa. Yvert nº 17 (Dupla) 28 (Dupla) 37 (Dupla) 60 (Dupla) e no nº 72 - 3 variedades diferentes: 
Invertida, Dupla e Dupla, uma invertida...................................................................................................................................................................................................................120

COLOMBIA

1.554    Lote com 16 envelopes circulados entre anos 1920 e 1970. Incluso 2 peças pela SCADTA (1 com carimbo vermelho) e 1 Aerograma. Maioria para a Suiça. 
Muito boa qualidade geral.............................................................................................................................................................................................................................................50

CORÉIA DO SUL

1.555  **  3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO contendo : Souvenir o� cial dos Correios, com emissões do meio dos anos 80 ao começo dos 90, separados basi-
camente pelo assunto. Todos em protetores - 136,60 Euros + emissões do ano 1986. Incluso 10 Blocos ! - 242 Euros e  8 Souvenirs do Correio com emissões do meio 
dos anos 80 ao começo de 90. Algumas temáticas - 440 Euros - Lotes 7457, 7458 e 7459 respectivamente e com preço original de R$ 560. Aqui estamos oferecendo 
os 3 lotes em 1 só e com preço bem reduzido se comparado ao preço original...................................................................................................................................................300

CORPO EXPEDICIONÁRIO FRANCÊS NO ORIENTE

1.556    Lote com 11 envelopes e 1 Cartão, todos circulados para a mesma pessoa na França e tendo como remetente o mesmo soldado, do batalhão # 194 e carimbo: 
Tresor et Postes. Época da 1ª Guerra. Normal conservação para peças do gênero..............................................................................................................................................100

COSTA RICA

1.557  ◉/*/**/(*)  Coleção montada em pasta e com folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 1.236 selos diferentes !!, sendo 167 usados. Desde a 
1ª série até o ano 1996, sendo que no album as folhas vão até o ano 1989. Incluso também 18 Blocos diferentes, com e sem picote. Os selos sem carimbo em protetores 
e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns melhores, como Yvert : 3 ◉ 100 Euros + 28 (*) 
150 Euros e 62 (*) 70 Euros. Mais de uma centena de séries completas. Alguns selos sem picote sem calcular e no final temos cartela com selos, que não constam das 
folhas do album e alguns também de Guanacaste que sequer foram calculados. Acima de 2.500 Euros (Cerca de R$ 17.000) pelo catalogo do ano 2013 (cotação de 6 
anos atrás) Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda deste país da América Central...............................................................................................................1.700

1.550 - Estoque com 6.600 !! Selos
1.557 - Costa Rica - Coleção com 1.236 selos diferentes e acima de 2.500 Euros
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CROÁCIA

1.558  **  Espécie de album o� cial dos correios, contendo todos os selos em FOLHAS COMPLETAS. Selos Yvert:  144/145 x 25, 147 x 30, 148 x 30, 149 x 25, 150 x 
50, 151/52 x 30, 153/156 x 30, 158/59 x 50, 160 x 25 e Aéreos 1/4 x 50. Engloba os anos de 1991 e 1992. Total 627,75 Euros (Cerca de R$ 4.200) Aqui pedimos menos 
de  0,30 !! centavos de Real o Euro, pois seria um material para o revendedor, em função da quantidade de cada selo...............................................................................180

CUBA

1.559  */**/(*)  Extensa coleção montada em 3 pastas e com + de 400 folhas !! baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, 
contendo acima de 2.700 !! selos diferentes !! desde o ano 1874 (Yvert # 6) a 1997. Incluso também 98 Blocos diferentes. No meio 
vímos diversos selos sem picote. Todos em protetores e a grande maioria no estado **, só os + antigos no estado * e alguns sem 
goma (*) Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns melhores, como Yvert : 142/146 (*) 35 Euros, 
347/349 + Aéreo + Expresso  ** 90 Euros, 738/63 **/* 47 Euros, 1060/1074 * 35 Euros, 1133/1157 * 55 Euros, 2873/78 ** 35 Euros, 
Aéreos 31 *70 Euros, 50/55 * 32 Euros, 62/71 * 32 Euros, 94/104 * 37 Euros, 120/124 + Bloco 14 * 76 Euros, 135/145 ** 90 Euros, 
185/191 + Expresso * 80 Euros, Blocos 6 e 16 * 87 Euros, Taxa 3 (*) 40 Euros. Alguns selos  de Telegrafo estão em folha separada 
por não terem folhas próprias, bem como outro selos que foram cotados pelo catalogo Michel, uma vez que não constam do cata-
logo Yvert. Mais de 150 séries completas. Perto de 5.500 Euros (Cerca de R$ 37.000) pelo catálogo do ano 2013 (cotação de 6 anos 
atrás) Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda deste país...................................................................................4.000
1.560  **/* Anos 1976 a 1979 - Classi� cador só com selos/séries completas + 11 Blocos. Todos diferentes. Apenas um ou outro *. Cotação de 217 Euros (Aci-
ma de R$ 1.400) pelo catalogo Yvert de 2013...........................................................................................................................................................................................180
1.561  ◉  Classi� cador contendo coleção com 870 selos diferentes + 5 Blocos. Desde o tempo de Colonia Espanhola (Yvert 6) ao ano 1977. Dezenas de séries com-
pletas. Basicamente ordenados pelo tamanho. Itens melhores, como Yvert 118/119 (50 Euros) e 535/549 (57 Euros) Só os itens etiquetados e que marcam acima 
de 10 Euros, somam 313 Euros (Acima de R$ 2.100).............................................................................................................................................................................................480
1.562  ** Anos 1980 a 1994 - Classi� cador só com selos/séries completas + 27 Blocos. Todos diferentes. Pelo menos 100 séries completas, com vasto material temático 
- 570 Euros (Cerca de R$ 3.900)  pelo Yvert de 2013..............................................................................................................................................................................................485

1.567 - Dominicana - 1.070 Diferentes e cerca de 1.800 Euros

1.564 - 7 diferentes carimbos numerais
1.575 - 3 Peças. Anos 1868, 1880 e 1881.

1.574 - Cartela com 24 Selos

1.565 - 4 Inteiros Postais
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CUBA (Continuação)

1.563  ◉/*/(*) Coleção entre anos 1899 e 1960, contendo 670 selos diferentes novos e usados + 4 Blocos sem carimbo. Todos a� xados com charneiras em folhas de 
album Scott. Poucas lacunas para estar completo nos selos tipo. Incluso vários sem picote. Vários itens medianos e melhores, como Yvert 166/173 ◉ 47 Euros, 347/349 + 
Aéreos + Expresso * 90 Euros e Aéreos 135/145 * 90 Euros. No total, pouco acima de 1.400 Euros (Cerca de R$ 9.400)  pelo catalogo Yvert de 2013..............................700

DINAMARCA

1.564  ◉  8 - Lote com 7 selos e diferentes carimbos numerais: 1, 3, 15, 30, 51, 53 e 99.......................................................................................................................................100
1.565  Anos 1896 a 1900 - Conjunto com 4 Inteiros Postais circulados, senpre com selo Yvert 23 como franquia adicional, além de 2 terem outros selos da mesma 
série. Pelo menos 2 vão para o exterior: Alemanha e Hungria. Vide imagem.....................................................................................................................................................120

DOMINICANA

1.566  (*)/*/◉  SÓ SELOS AÉREOS - Coleção com 111 selos diferentes, maioria ◉ e só até o ano 1960. Várias séries completas. Afixados com charneiras em folhas de 
album Scott - 233 Euros (Cerca de R$ 1.600)............................................................................................................................................................................................................160
1.567  ◉/*/**/(*)  Coleção montada em pasta e com folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 1.070 selos diferentes !!, sendo 242 usados. Desde 
o ano 1879 a 2008, sendo que no album as folhas vão até o ano 1983 e depois alguns itens esparços. Incluso também 30 Blocos diferentes, com e sem picote e todos 
sem carimbo. Os selos sem carimbo em protetores e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns 
melhores, como Yvert : 300/302 (70 Euros) Aéreos 10/11 (55 Euros) Aéreos 29/32 (65 Euros) Blocos 5/6 (60 Euros) Blocos 7/7A com e sem picote (130 Euros) Alguns 
itens sem picote não computados, bem como alguns selos de Telegrafo, que por não terem folha própria, também não foram computados. Mais de uma centena de 
séries completas. Cerca de 1.800 Euros (Acima de R$ 12.000) pelo catalogo do ano 2013 (cotação de 6 anos atrás) Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda 
deste país da América Central.................................................................................................................................................................................................................................1.300

ECUADOR

1.568  ◉/*/(*) SÓ AÉREOS - Classi� cador com 317 selos diferentes, dos 376 selos tipo emitidos, só até o ano 1960. Encaixados sequencialmente em classi� -
cador. Pelo menos 60 séries estão completas. Maioria sem carimbo, com e sem goma. No � nal, + 17 selos  sem picote e que não constam do Yvert (Presidente 
Roosevelt) mas sim nos catalogos Michel e Sanabria. Total geral, 334 diferentes. No total, pouco acima de 400 Euros (Cerca de R$ 2.700)...............................230
1.569  Anos 184?/186? - 8 sobrecartas/frentes de sobrecartas, quase todas o� ciais (sem selos) todas circuladas para Quito. Carimbos: Latacunga, Bolivar, Ybabra, 
Otavalo (2 tipos diferentes) Franca etc........................................................................................................................................................................................................................200

EGITO

1.570 - Coleção em album e montada em folhas de album Scott tiradas do computador e somente até o ano 1971. No total, 735 Selos diferentes, novos e usados + 6 Blo-
cos, a� xados com charneiras, com diversas sequencias, séries completas etc. Antiga cotação perto de 750 Euros (Acima de R$ 5.000) Acompanham 6 selos do Canal de 
Suez, que devem ser FALSOS e nem foram cotados...............................................................................................................................................................................................200

ESLOVÊNIA

1.571 ** Coleção entre anos 1991 e 2002 dentro de 2 classi� cadores importados. Tudo absolutamente ** (goma plena) Vasto material temático.
Incluso blocos, nini folhas e cadernetas. À princípio completa nos selos tipo no período. Acima de 1.000 Euros de catálogo (Acima de R$ 6.700).............................400

ESPANHA

1.572  ◉  Antigo album Puigferrat, contendo pouco acima de 600 selos diferentes, sendo a grande maioria comemorativos e entre anos 1951 e 1971, a� xados com char-
neiras..............................................................................................................................................................................................................................................................................100

ESTADOS PONTIFICIOS

1.574  (*)/*  Cartela com 24 selos, todos da 2ª e 3ª séries (papéis tintados) com e sem picote. Vendidos sem garantias, pois devem ser reimpressões............................120

ESTADOS PRINCIPESCOS DA INDIA

1.575  Anos 1868, 1880 e 1881 - Lote com 3 sobrecartas/cintas circuladas internamente com grande carimbo redondo. Aparentemente localidades diferentes. Muito 
bem conservadas pela idade que tem.........................................................................................................................................................................................................................120

1.563
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1.592 - Lote com 32 Inteiros Postais 1.591 - Carimbo mecânico (Bandeira)

1.579 - Clássicos - Lote com 313 Selos

1.590 - Lote com 11 Peças

1.578 - 34 Itens

1.584 - Coleção só até o ano 1962
1.593 - Lote com 5 peças diversas

1.599 - 3 Variedades

1.594 - Caixa com 1.000 peças filatélicas

1.576 - Coleção com 36 Cadernetas diferentes

1.589 - Coleção em 3 Albuns Minkus
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ESTADOS UNIDOS
1.576  **  Lote com 36 CADERNETAS diferentes: C1928b (I) 2161, 2208a, 2217, 2223, 2931 (II) 2039, 2115, 2120 (I), 2122a, 2124a, 2192 (II) 2178a, 2193a, 2194a, 
2287a, 2288a, 2217, 2336, 2582a, 2673, 2825, 2260, 2337a (II) 2343, 2354, 2382, 2401, 2442, 2455, 2568 (III) 2835 , 2884, 2568 (III) 2674 (III) e 3082. Não é fácil de se 
achar uma quantidade assim e ainda diferentes. Uma ou outra com minimos pontos de ferrugem na capa - 713 Euros (Cerca de R$ 5.000)..........................................1.200
1.577  ◉/(*)  SERVIÇO - Ministérios - Cartela com 15 assim dividido: Inteiror (3) Guerra (8) e Tesouro (4) Maioria perfeitos..................................................................100
1.578  (*)  FAC SIMILE - Lote com 34 selos, maioria diferentes e dos setores de Serviço/Jornal. Todos com a sobreestampa "Facsimile" - Vendidos com o tal.................100
1.579  ◉  CLÁSSICOS - Cartelas com 313 selos em qualidade mista, só até o ano 1898 (Século 19)Incluso 1 par..........................................................................................450
1.580  */**/(*)  ESTADOS UNIDOS - ANUÁRIOS - Lote com 34 anuários o� ciais do correio, só da parte comemorativa: Anos 1975 x 5, 1976 x 11, 1977 x 10 e 1978 
x 8. No caso das grandes séries, à principio só tem 1 valor da série, da forma que pede o croqui do anuário. Na grande maioria dos casos, os selos ainda estão lacrados 
no envelope, em outros estão encaixados. Uma parte deve estar "grudado" entre si em função da forma errada de acondicionamento. Alguns anuários também estão 
aderidos capa com capa, em função do mesmo problema. Pedimos que o comprador veja o lote antes de efetuar lances. De qualquer maneira, pedimos menos de  R$ 10 
!! por anuário, que é muito barato, pois acreditamos que sequer pague o valor do facial. Lote vendido como "visto"..................................................................................300
1.581  **  4 Anuários o� cial do correio (capa dura) contendo selos dos anos: 1983, 1984, 1985, 1987 e 1988. Incluso os bons valores das Aguias, faciais de U$ 8.75 e 
U$ 10.75 (60 Euros os 2) No total, U$ 83 de facial = cerca de R$ 470. Aqui pedimos muito abaixo do facial.................................................................................................170
1.582  **  EMISSÃO DAS DÉCADAS - 9 mini folhas completas alusivo aos anos 1910 a 1990 - U$ 44,10 de facial (Cerca de R$ 250)....................................................200
1.583  ◉  Acima de 9.300 selos dentro de caixa e distribuídos em: 6 Classi� cadores, 2 caixas menores, em alguns cadernos e em folhas de album. Desde os semi clássicos 
até aproximadamente o começo dos anos 2000. Vímos alguns novos (com e sem goma) além de alguns estarem em envelopes e aderidos entre si, precisando serem 
lavados. Predominam os regulares.............................................................................................................................................................................................................................400
1.584  ◉/(*)  Coleção contendo selos até o ano 1962 e começando no período clássico. Todos a� xados com charneiras em folhas quadriculadas e basicamente só 
abrangendo os setores: Regulares, Comemorativos e Aéreos. Algumas repetições � xadas ao lado dos selos tipo. Diversos valores medianos, destacando-se: Yvert 9 usa-
do (35 Euros) 23 usado (100 Euros) 25 usado (160 Euros) 27 usado (60 Euros) 45 ou 56 ? usado (120 Euros pelo + barato) 57B ? usado (75 Euros pelo + barato) 66 usa-
do (20 Euros) 68 usado (100 Euros) 78/79 usado 55 Euros) 198aA e B usados (80 Euros) 222 usado (40 Euros) 227 novo sem goma (55 Euros) e Aéreo 1 x2 usados (90 
Euros) Só estes cotam 990 Euros (Acima de R$ 6.600) Lembrando que tudo abaixo de 20 Euros não foi cotado, bem como alguns com valor melhor e que se encontram 
com algum tipo de senão.............................................................................................................................................................................................................................................500
1.585  */**/(*)  SÓ SEM CARIMBO - Envelope com centenas de selos entre faciais de 8c e U$5.00. Boa parte "grudado" entre si em função da forma errada de acondi-
cionamento, mas selos ** (goma plena) também pelo meio, além de outros sem goma. De qualquer maneira, temos 2 mini folhas completas, séries completas, material 
temático e seguramente bem + de uma centena de U$ em facial. Selos regulares e comemorativos. Não contabilizamos o facial,  justamente em função da aderência 
entre eles. Pedimos que o comprador veja o lote antes de licita-lo.........................................................................................................................................................................400
1.586 */**  Folhas internas das Cadernetas/Cadernetas - Álbum Minkus contendo 118 itens diferentes entre anos 1986 e 1997. A princípio, tudo **. Muitas marcando 
entre 10 e 25 Euros pelo Yvert. Aqui pedimos apenas 35% do valor facial, que é de U$ 438 (cerca de R$ 2.500)...........................................................................................800
1.587  ◉/*/(*)  4 Classi� cadores com cerca de 3.000 selos novos e usados, regulares e comemorativos e basicamente começando antes do ano 1900 e vindo até o começo 
dos anos 90. Incluso diversas folhas completas (50 selos - regulares) emissões das décadas etc. Só de facial temos cerca de U$ 160 = cerca de R$ 900 fora todo o res-
to.....................................................................................................................................................................................................................................................................................600
1.588  **  Coleção dentro de album importado marca KABE (Alemão) com estojo e hawid transparente embutido e faltando apenas 4 selos e 1 mini folha para 
estar completa (segundo o album) entre os anos 1983 e 1992. Incluso também alguns Pré Cancelados, Folhas de Cadernetas, selos adesivos e 41 ! Cadernetas, 
todos diferentes. Alguns poucos selos * bem como talvez umas 10 folhas do album, que se fossem novas custariam cerca de R$ 600 lá na Alemanha, fora a Capa, 
transporte, impostos etc. O total do facial é de U$ 550 (Cerca de R$ 3.000) Aqui estamos pedindo bem abaixo do facial........................................................2.000
1.589  ◉/*/(*)/**  3 Albuns Minkus com coleção entre anos 1860 e 1983, com alguma repetição. Bem abastecido entre anos 1930 e 1983, com um bom facial neste 
período. Todos em protetores. Diversos valores medianos e melhores e aqui só destacamos os que tem valor acima de 60 Euros !, usados e nº Yvert: 3, 21x2, 23, 
25x2, 2bx2, 28x2, 29/33 (550 Euros) 35, 56x2 (240 Euros pelo tipo + barato) 65x3, 138/143, 159/163, 154/155, Aéreos 1/3, 4/5, 6 *, 13 *, 17 * e Taxa 4 - Só nestes 
citados temos 3.550 Euros (Acima de R$ 22.500)fora todo o resto que não foi computado e também o facial. No meio da coleção tem vários selos com boa/muito 
boa cotação mas que tem senões e que não entraram na relação acima. Aqui pedimos apenas 0,60 centavos o Euro, só nos baseando no material computado e 
que comprovadamente estão perfeitos...........................................................................................................................................................................................2.000
1.590   Inteiro Postal 1 cent preto (vide imagem) Lote com 11 peças circuladas internamente. 1 com carimbo azul. Anos 1877 a 1881. Muito bem conservadas 
guardando-se o detalhe que a peça + nova tem 140 anos !......................................................................................................................................................................................100
1.591   CARIMBO MECÂNICO EM FORMA DA BANDEIRA - Lote com 8 peças entre anos 1896 e 1909........................................................................................100
1.592   INTEIROS POSTAIS - Lote com 32, parte circulado internamente, parte ao exterior, parte com selos adcionais. Anos 1874 a 1913. Boa/Muito Boa con-
servação geral................................................................................................................................................................................................................................................................150
1.593  Anos 187 ? a 1894 - Lote com 5 peças diversas, sendo 4 Inteiros Postais (1 sem uso e outro com selo caído) e envelope timbrado, impresso, vindo para o Brasil 
com franquia isolada selo 2 Cts Colombo. Vide imagem na web...........................................................................................................................................................................120
1.594   Caixa com 1.000 ! peças � latélicas diversas, entre século 19 à anos 2000. Aqui saindo cada peça à apenas 0,45 centavos.........................................................450
1.595    Caixa com 426 peças diversas: Muitos Fdcs (envelopes de 1º dia de circulação) Muitos Inteiros Postais, carimbos de Navios, circulados, alguns cartões postais 
etc. Entre anos 1889 e 2007 - Lote 7861 da nossa 65º VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 300 e agora sendo oferecido com bom desconto.....................200

ESTONIA
1.596   **  Anos de 1991 e 1992 completos ** nos estojos o� ciais do correio..........................................................................................................................................................50

FEROE

1.597   **  124/155 - Anos completos de 1986 e 1987. Incluso os 2 Blocos. Dentro dos estojos o� ciais do correio - 119,75 Euros = Cerca de R$ 800.............................100
1.598  */ ** Coleção composta de 236 selos diferentes + 6 Blocos, entre nº Yv 15/17  (ano 1976) e 342/3 (ano 1998) Encaixados sequencialmente em folhas de clas-
si� cador, todos completos e sem carimbo. A maioria **, mas alguns com pontos de ferrugem. Vários temáticos no meio : Flora, Fauna (17 séries !) Europa Cept, 
Natal e outros. Ao todo, 654 Euros(Acima de R$ 4.400)...................................................................................................................................................................................290

FIUME
1.599   *  VARIEDADES - 3 diferentes, todas catalogadas no Sassone: 2b, 9b e 111e - Todas duplas - 440 Euros (Cerca de 2.900) no ano 2014......................................200
1.600  ◉  Lote com 89 selos diferentes com carimbo. Incluso Sassone taxa 8 (35 Euros = Cerca de R$ 235)......................................................................................................80
1.601  *(*)  Lote com 90 selos diferentes sem carimbo, com e sem goma...............................................................................................................................................................75
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FRANÇA

1.602  **/*  593/598 (Costumes regionais) Série completa em folhas, com 25 selos. Embora alguns selos do meio da folha estejam **, calculamos todos como sen-
do a 2ª coluna e tem ainda o “canto datado” que também não foi acrescido - 256 Euros + 830/833 (Centenário do selo) Folha completa, contendo 10 séries - Lotes  
8062 e 8063 respectivamente da nossa 65ª VSO  que agora estão agrupados em 1 lote só........................................................................................................................80
1.603  **  Ano 2013 - Pasta com diversos "Souvenirs Filatélicos" com selos adesivos "provinciais" e com muitos temáticos : Futebol, Fauna, Religião e outros. Tudo 
absolutamente oriundo do pais de origem. Total 307,80 Euros de facial (quase R$ 2.100) Aqui pedimos + de 70% !! abaixo do facial..........................................570
1.604  ◉/*/(*) Classi� cador de fundo preto, contendo coleção com cerca de 1.400 selos diferentes (raras repetições no conjunto) entre nº Yvert 82 (an-
tes do ano 1900) e Yvert nº 1960 (ano 1977) Basicamente todos em protetores e até o meio dos anos 40 usados (mas alguns novos também) e depois tudo sem 
carimbo (também alguns usados no período + moderno) É possível que parte dos selos estejam com sua goma espelhada em função de aderência no protetor. Dezenas 
e dezenas de séries completas, valores medianos, períodos bem abastecidos etc. Alto valor de catalogo se somado um a um. A grande maioria etiquetados. Barato 
começo de coleção com cerca de 1.400 selos diferentes.......................................................................................................................................................................................500
1.605  ◉  Pequeno conjunto com 64 selos entre nº Yvert 122 e 965 + Aéreos 29 e 37. Todos usados e com cotação de catalogo a partir de 10 Euros. Eventualmente um 
ou outro pode ter pequeno senão. O lote tem 2.168 Euros (Acima de R$ 14.500)..............................................................................................................................................500

1.609 - 10 Sobrecartas Pré Filatélicas

1.605 - Lote com 2.100 Euros

1.610 - 19 Peças Clássicas

1.611 - 28 Sobrecartas Clássicas

1.621 - 198 Inteiros Postais

1.620 - Guatemala - 1.046 selos diferentes e cerca de 2.500 Euros

1.623 - Haiti - 966 selos diferentes e cerca de 1.300 Euros

1.625 - Selo nº 1 - 3 nuances1.626

1.622 1.617 - 34 Inteiros

1.612 - 7 Envelopes
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FRANÇA (Continuação)

1.606  ◉/*/(*) 2 Classi� cadores de fundo preto, contendo cerca de 2.300 selos, boa parte diferentes. Temos alguma repetição no começo, bem como alguns pares e 
algumas quadras. Quase nada clássico, pois a maioria do material começa um pouco antes do ano 1900 e vai até 1994. O período pós guerra está bem abastecido, 
com algumas series medianas, bem como alguns valores melhores também na parte antiga. Coleção mista, com selos com e sem carimbo. Alguns destes aderiram 
ao classi� cador em função da sua conservação inadequada. Coleção similar ao lote acima e ao lote 1254, onde uma começa antes e também acaba antes. Certamente 
bom valor de catalogo e um bom inicio de coleção...............................................................................................................................................................................................1.000
1.609   PRÉ FILATÉLICOS - 10 Sobrecartas circuladas internamente, maioria completas. Anos: 1788 !, 1814 x 2, 1817, 1818, 1828, 1832, 1835, 1838 e 1844 - Para 
estudo de carimbos e marcas. Lembrando que a + velha tem 232 anos ! e a + nova 176 ! anos. Muito bem conservadas.............................................................................200
1.610    CLÁSSICAS - Anos 1858 a 1873 - Lote com 19 peças circuladas internamente e misto entre carimbos tipo numerais e "estrela". Maioria com selo 20c Azul 
Napoleão picotado. Muito boa qualidade geral. Aqui pedimos na base de R$ 15 por peça................................................................................................................................280
1.611   Lote dentro de porta envelopes, com 28 Sobrecartas, basicamente todas completas e salvo uma ou duas, todas as demais antes do surgimento do 1º selo (pré 
� latélicas) começando no ano 1798 e vindo até o ano 1852. Para estudo de carimbos, taxas, marcas postais etc. Aqui pedimos menos de R$ 40 !! por item, que corre-
sponde à cerca de U$ 7,50 !! por item. Grande maioria muito bem conservada..............................................................................................................................................1.000
1.612    Anos 1916/1917 - 7 envelopes circulados internamente (4 com chegada) todos com selo Yvert 147 (Cruz Vermelha) sendo 5 em franquia isolada e 2 em 
franquia mista. Boa conservação geral.........................................................................................................................................................................................................................60

GIBRALTAR

1.613  **  Ano de 1997 completo no estojo oficial dos correios - 82 Euros = Cerca de R$ 550.............................................................................................................................60

GRÉCIA

1.614  ◉  Série Hermes - Anos 1886 a 1899 - Yvert Ex 55/100 - Impressão na Bélgica e em Atenas. Picotados e não. Cartela com 125 selos para estudo. Qualidade 
mista e 2 Cadernos com 670 selos, grande maioria usados e quase todos diferentes. Desde antes do ano 1900 ao ano 1976 - Lotes 8224 e 8225 respectivamente da 
nossa 65ª VSO com preço original de R$ 220 e agora sendo oferecido por valor inferior..............................................................................................................................150
1.616  ◉  Lote com 420 selos diferentes usados, desde antes do ano 1900 até o Euro.............................................................................................................................................60
1.617    Lote com 34 Inteiros Postais, com grande variedades de tipos e numa primeira olhada nenhum passa do ano 1900. Incluso 1 duplo com indicação 
SPECIMEN. Circulados e não. Todos dentro de album com folhas quadriculadas e em muita boa conservação................................................................................450

GROENLÂNDIA

1.618  ** Anos 2010 a 2013, completos, sem Blocos, Incluso os adesivos - 1.400 Coroas Dinamarquesas de facial = R$ 950. Aqui pedimos abaixo do facial................800

GUATEMALA

1.619  (*)/*/ ◉ SÓ SELOS AÉREOS - Coleção com 231 selos diferentes, novos e usados  e só até o ano 1968, entre nº Yvert A1 e A416. Várias séries comple-
tas. Encaixados sequencialmente em folhas de classificador e com itens melhores, como Yvert 22 ◉ 20 Euros, 173/178 (*) 55 Euros - pontos de ferrugem, 197 
(*) 30 Euros - pontos de ferrugem, 214/222 * - 46 Euros e 303/307 * 27,50 Euros. No total temos 470 Euros (Quase R$ 3.200).................................................250
1.620  ◉/*/**/(*)  Coleção montada em pasta e com folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 1.046 selos diferentes !!, sendo 146 usados. Desde o 
ano 1871 (Yvert # 1)  ao ano  1987. No � nal  alguns itens esparços, como: Serviço, Telégrafos e Fiscal Postal .Incluso também 21 Blocos diferentes, todos sem carimbo. 
Os selos sem carimbo em protetores e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns melhores, 
como Yvert : 22/26 */(*) 30 Euros, 39/40 (*) 50 Euros, 99/101 */(*) 35 Euros, 149 * 40 Euros, 176/177 * 33 Euros, 286/290 * 143 Euros, Aéreos 52/53 * 35 Euros, 160/164 
* 50 Euros, 173/182 * 69 Euros, 189/197 (*)/* 85 Euros, 214/222 * 46 Euros, 245/252 * 52 Euros, 253/260 * 40 Euros, Michel 979a/984a sobrecarga vermelha * 75 Euros, 
Blocos Michel 16a/16b * 48 Euros, 588/605 * 50 Euros, Blocos Michel 20/23 ** 32 Euros, 651/660 ** 40 Euros e Serviço 1/5 (*) 50 Euros. Mais de 120 séries comple-
tas. Cerca de 2.500 Euros pelo catalogo do ano 2013 (Quase R$ 17.000 - cotação de 6 anos atrás) Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda deste país 
da América Central...................................................................................................................................................................................................................................................1.700
1.621    + PERÚ - Caixa contendo 198 inteiros postais sem uso, todos anteriores ao ano 1900, sendo 123 do Perú  e de pelo menos uns 10 tipos diferentes (a 
quantia pode aumentar, pois não estão separados pelos possíveis tipos) todos basicamente do tipo envelope. Grande maioria em qualidade européia, ou seja, sem 
ferrugem. Aqui pedimos apenas R$ 1,15 !! por peça, ou menos de  U$ 0,20 !! por item............................................................................................................................225

GUERNSEI

1.622  ** Coleção dentro de pasta, contendo folhas tiradas do computador e baseado no catalogo Scott. As folhas vão até o ano 1997, mas temos selos até 
o ano 2007 na coleção, que é composta de 553 selos (grande maioria em séries completas) + 20 Blocos + 8 mini folhas + alguns pares com intervalo e folhas 
internas de caderneta. Todos sem carimbo e a grande maioria está **  (goma plena) Todos também em protetores e com poucas falhas até o ano 1992 - 1.026 Euros (Per-
to de R$ 7.000) pelo catálogo Yvert............................................................................................................................................................................................................................500

HAITI

1.623  ◉/*/**/(*)  Coleção montada em pasta e com folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 966 selos diferentes, sendo 176 usados. Desde o ano 
1881 (Yvert # 3)  a 1984. No � nal, 60 selos diferentes alusivos ao naturalista J.J. Audubon, mas que não tinham poder de franquia, conforme o Catalogo Michel + 8 selos 
de Astronautica + mini folha - todos não constantes dos Catalogos Yvert ou Michel. Incluso também 28 Blocos diferentes, sendo 24 sem carimbo. Os selos sem carimbo 
em protetores e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns melhores, como Yvert : 6 ◉ 40 Euros 
e Aéreos 12/13 * 115 Euros. Acima  de 80 séries completas. Alguns selos sem picote não computados, bem como Série completa Yvert 692/695 + Aéreos 472/474 todos 
sem picote e com fundo de cor (diferente do selo normal que é  em fundo Branco) Cerca de 1.300 Euros (Cerca de R$ 8.800) pelo catalogo do ano 2008 (cotação de 
11 anos atrás) Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda deste país do Caribe........................................................................................................................ 920
1.624   */(*)  SÓ AÉREOS - Coleção com 102 selos diferentes, maioria em séries completas e entre anos 1929 (Yvert A1) e 1960 (Yvert A207) A� xados com char-
neiras em folhas de album Scott. Um ou outro pode estar sem goma - 209 Euros(Acima de R$ 1.400)..............................................................................................160

HOLANDA

1.625  ◉  Selo nº 1 - Conjunto com 3 exemplares em diferentes nuances de cor - 170 Euros (Cerca de R$ 1.150) pelas cores + baratas......................................................150
1.626  ◉  Selo nº 2 (6 exemplares) e nº 3 (2 exemplares) Todos com algum tipo de restrição. Pede-se veri� car.................................................................................................60
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HOLANDA (Continuação)

1.627  ◉/**/*  3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 8353 - Yvert 1317/1319 - Ano de 1988 - Edição especial e luxuosa oficial do correio referente esta série 
com livro alusivo e a série dentro de espécie de chapa acrílica. Conjunto composto de 22 séries sem carimbo (bloco de 20 + 2 isolados) e todos com seu respectivo tab 
inferior - 77 Euros + Lote 8369 - Classificador com 320 tipos (302 usados e 18 sem carimbo) diferentes x 5 de cada = 1.600 selos - SÓ COMEMORATIVOS. Década 
de 40 a 80. Incluso séries completas + Lote 8370 - Coleção contendo 700 selos diferentes, desde o ano 1867 até o final de 1979. Quase todos usados com inumeras 
séries completas e bem representado no setor de assistência. Encaixados sequencialmente em classificador e com medianos valores, cotando entre 5 e 15 Euros. 
Preço original dos 3 lotes: R$ 370. Aqui agrupados em 1 só lote com valor bem reduzido.......................................................................................................................230
1.628  ◉/*/(*)  Coleção montada em folhas quadriculadas, contendo 750 selos diferentes, desde a 1ª série (completa) e o começo dos anos 50. No começo tudo usado 
e depois temos diversas séries completas sem carimbo.Alguns selos infelizmente atingidos por furo de "broca". Também vimos material do "� m" do catalogo, como: 
Taxas, Mandato, O� cias etc. Incluso os 2 miolos dos Blocos 1 e 2 (ambos sem carimbo) Basicamente só faltam as peças bem caras, pois todos os outros selos de valor 
intermediário estão na coleção, bem como dezenas de séries completas. Todos a� xados com charneiras. Enorme valor de catálogo.......................................................500

1.628 - Holanda - Coleção com 750 selos diferentes até os anos 50

1.629 - Honduras - 662 selos diferentes e cerca de 1.400 Euros

1.631

1.641 - India Inglesa - 29 Inteiros

1.6331.6321.630

1.635

1.634

1.643 - Cartela com 43 selos

1.644 - 143 Planchas diferentes

1.636
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HONDURAS
1.629  ◉/*/**/(*)  Coleção montada em pasta e com folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 662 selos diferentes, sendo 106 usados. Desde o 
ano 1865 (1ª Série)  ao ano  1988. No � nal  alguns selos + atuais. Incluso também 24 Blocos diferentes, todos sem carimbo. Os selos sem carimbo em protetores e os 
selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns melhores, como Yvert : 9 * 40 Euros, 12 * 27,50 Euros, 
14/20 (*)/* 40 Euros, Aéreo 121/135 * 65 Euros, Aereo 181/186 + Bloco 3 * 103 Euros, Aéreo 198/245 **/* 197 Euros, Blocos 15/16 * 27,50 Euros e 563/572 + Blocos 
24/26 ** 38 Euros. Acima  de 50 séries completas. Cerca de 1.400 Euros (Cerca de R$ 9.500) pelo catalogo do ano 2014 (cotação de 5 anos atrás) Pela 1ª vez temos uma 
coleção para venda deste país da América Central................................................................................................................................................................................................. 920

HONG  KONG

1.630  ◉   8 - Lote com 8 exemplares para estudo........................................................................................................................................................................................................ 80
1.631  ◉/(*)   9 - Lote com 9 exemplares para estudo, sendo 7 usados e 2 novos sem goma - 3 deles são margens largas - 356 Euros = Cercca de R$ 2.400................... 300
1.632  ◉   11 - Lote com 9 exemplares para estudo..................................................................................................................................................................................................... 100
1.633  ◉   12 - Lote com 8 exemplares para estudo, sendo 1 margem larga direita................................................................................................................................................. 70
1.634  ◉   15 - Lote com 11 exemplares para estudo, sendo 2 margens larga esquerda. Parte com ferrugem e picotagem irregular............................................................ 120
1.635  ◉   54 - Lote com 14 exemplares para estudo.................................................................................................................................................................................................. 100
1.636  ◉   57 - Lote com 4 exemplares usados - 600 Euros (Cerca de R$ 4.000)...................................................................................................................................................... 600

HUNGRIA

1.638  **  Anos de 1986 e 1988 completos nos estojos o� ciais do correio. Inclsuo todos os Blocos que cotam em média 40 Euros. No ano de 1986 tem o Bloco Michel 
187 em preto com numeração em verde (cota 90 Euros) Os 2 anos somam 600 Euros ! nos selos normais + 90 Euros do bloco em preto. Aqui pedimos apenas 0,18 
!! centavos de real o Euro, que seria cerca de 2,5% de sua cotação. Lote # 2657 da nossa 66ª Venda sob Ofertas de 13/10/2018 com preço original de R$ 200 e aqui 
estamos oferecendo com preço bem reduzido..........................................................................................................................................................................................................120

INDIA

1.639   / ◉ 2 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO contendo selos e peças: Lote 8461 - Coleção com 370 selos, quase todos diferentes, novos (com e sem goma) 
e usados. Afixados em folhas de album com charneira ou hawid. Entre anos 1947 e 1970. Incluso Yvert 3/6 (*) - 125 Euros e Yvert 22 ? - 20 Euros + Lote 8462 - 90 
peças diferentes, quase todos Fdcs (envelopes de 1º dia de circulação) e não circulados. Anos 1954 a 1996 - Preço original dos 2 lotes R$ 195 e agora estamos agru-
pando em 1 só e com preço bem reduzido.................................................................................................................................................................................................................100

INDIA  HOLANDESA
1.640  ◉  Fragmentos de antigas folhas de album, contendo 167 selos diferentes, maioria usados. Entre anos 1870 e 1922 - Cerca de 250 Euros = R$ 1.600...................80

INDIA INGLESA

1.641   29 Inteiros Postais, maioria diferentes, todos sem uso e do século 19. Incluso dos estados: Gwailor, Puttialla e Patiala..................................................250

INDONÉSIA

1.642  **/*  2 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 8502 -  Yvert 863/900 + Blocos 31 a 37 - Ano completo de 1980 dentro do anuário do correio. Todos sem 
carimbo, gomados, mas a� xados com charneiras. Vasto material temático no meio - 161 Euros + Lote 8503 - Blocos 1 a 4 – Conjunto com 16 jogos, quase tudo 
** -  35 Euros cada x 16 = 560 Euros (Acima de R$ 3.500) Valor original dos 2 lotes: R$ 180, agora sendo ofertados com grande redução no valor...................100

INGLATERRA

1.643  ◉  3B/3D/3E - 1 Penny - 2 Cartelas com 43 selos (4 sobre fragmento) e variado nos tipos. Qualidade mista - 1.290 Euros (Cerca de R$ 8.700) para per-
feitos pelo tipo + barato..........................................................................................................................................................................................................................................380
1.644   ◉   26/27 - 1 Penny e 2 Pence - Coleção contendo 143 PLANCHAS diferentes (faltam os nº 77, 90, 132, 133, 135, 136, 221, 224 e 225) para estar completo e nº 
27 completo nas 7 diferentes Planchas (só estes cotam 292 Euros = Quase R$ 2.000) Muitos carimbos numerais. Não veri� camos a qualidade de selo a selo, mas vis-
ualmente estão perfeitos. A� xados em folhas quadriculadas.................................................................................................................................................................................500

1.645   ◉  57 e 62 - Facial 2,5 Pence Azul Planchas 17 a 23 - Reconstituição de chapa, com 240 DIFERENTES POSIÇÕES entre as letras AA e TL. Montado em 
folhas quadriculadas. Muitos belos carimbos, além de alguns estarem com per� n. O selo + barato cota 30 Euros x 240 selos = 7.200 Euros !! (Acima de R$ 48.000 
!!) Raramente ofertado aqui no Brasil............................................................................................................................................................................................2.400
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1.646 - Conjunto com 24 selos

1.650 - 1.680 Euros por R$ 300

1.649 - 1.320 Euros

1.647 - 1.050 Euros

1.660 - Anos 1847, 1848 e 1859

1.662 - 8 Sobrecartas

1.663 - 29 Inteiros Postais 1.657 - 6 Peças no total

1.661

1.651 - 1.400 Euros por R$ 280

1.648 - 875 Euros

1.658 - 2 Peças

1.653 - Estoque com 3.300 Selos
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INGLATERRA (Continuação)

1.646  ◉  62 - Conjunto com 24 selos, sendo 15 deles com a Plancha 22 e 9 com a Plancha 23. Um ou outro com minima restrição - 795 Euros = R$ 5.300.................180
1.647  ◉  86 - Lote com 7 exemplares. Carimbos e picotes conforme imagem - 1.050 Euros (Acima de R$ 7.000).........................................................................................300
1.648  ◉  87 - Conjunto com 5 selos perfeitos, parte com pontos de ferrugem - 875 Euros(Cerca de R$ 5.900)............................................................................................430
1.649  ◉  117 - Cartela com 24 exemplares com nitidas diferenças de cor - 1.320 Euros (Cerca de R$ 8.900)  pelo + barato...............................................................................400
1.650  ◉  153 - 2/6 fundo linhado - Cartela com 21 selos em qualidade ligeiramente mista - 1.680 Euros (Cerca de R$ 11.000) pela cor + barata...................................300
1.651  ◉  154 - 5 S fundo linhado - Cartela com 14 selos em qualidade ligeiramente mista - 1.400 Euros (Cerca de R$ 9.400)pela cor + barata......................................280
1.653  ◉  Estoque em classi� cador, contendo cerca de 3.300 selos usados, desde os semi-clássicos, predominado em muito, os selos COMEMORATIVOS (grandes) e 
parte separados pelos tipos, que são centenas de diferentes. Alguns itens considerados "pacotaria � na" como Yvert nº 117 x 3 (165 Euros) nº 198 x 56 (2.350 Euros) e 
nº 224 x 19 (228 Euros) Só estes 3 itens somam acima de 2.700 Euros (Acima de R$ 18.000)..........................................................................................................................600
1.654 ◉ Lote com 47 tipos diferentes com 142 selos no total entre Yvert nº 15 e Yvert nº 118 (ano 1910) e dentro de cartelas, todos devidamente
 assinalados. No total 12.180 Euros !! (cerca de R$ 82.000) Embora tenha uma "quebra" normal em lotes que envolvem estes selos, aqui pedimos apenas 0,10 !! centavos 
de Real o Euro, que corresponde a cerca de 2.5% !! do seu valor. No caso de interesse, temos o inventário do lote...................................................................................1.200
1.656  ** 6 Souvenirs impressos da "Royal Mail Stamps" contendo emissões entre anos 1970 e 1987. Todas absolutamente **. Parte separados pelos assuntos - 424 
Euros (Acima de R$ 2.800) Alto valor facial...........................................................................................................................................................................................................235
1.657    Anos 1845/1853 - 5 Envelopes (1 com o conteúdo dentro) + 1 Sobrecarta, todos circulados internamente, com chegada e porteado com selo Yv 3 - 180 
Libras pelo catalogo Stanley Gibbons de 2008..........................................................................................................................................................................................................200
1.658    Ano 1948 - 2 envelopes circulados para o Brasil com selo Yvert # 238 (Casamento Rainha Elizabeth) Um deles registrado e  com Quadra ! e enviado ao 
renomado colecionador Muniz de Aragão e o outro tipo envelope pré franqueado com ele isolado, mas com o destinatário apagado. Valor dos 5 selos usados é de 250 
Euro = Cerca de R$ 1.650. Ambos com pontos de ferrugem. Vide imagem na web............................................................................................................................................200
1.659     Emissão Machin - 65 peças circuladas, começando nos anos 70 e vindo até o começo dos anos 2000. Maioria para o Brasil..................................................100
1.660   CLÁSSICAS - Conjunto com 3 peças circuladas internamente, sem selo e só com marcas de taxa e carimbos, todas com chegada. Anos 1847, 1848 (indo 
para a França ?) e 1859. Ótima qualidade..................................................................................................................................................................................................................100
1.661   CLÁSSICAS - Conjunto com 3 sobrecartas circuladas internamente : Anos 1849 (completa) e 1851 ambas com selo Yvert 3 e ano 1860 com 2 selos Yvert 14. 
Todas com chegada e em normal conservação..........................................................................................................................................................................................................100
1.662  PRÉ FILATÉLICOS - Lote com 8 sobrecartas completas circuladas internamente com carimbos e marcas diversas. Anos 1785 ! à 1838. Muito bem 
conservadas...............................................................................................................................................................................................................................................180
1.663 INTEIROS POSTAIS - Lote com 29 Inteiros Postais, todos com selos complementares. Anos 1878 a 1936. Alguns registrados e parte circulados ao ex-
terior................................................................................................................................................................................................................................................................180
1.664   INTEIROS POSTAIS - Lote com 45 diferentes Inteiros Postais, todos circulados e entre anos 1873 e 1949, mas a maioria anterior ao ano 1900. Muitos 
carimbos 100% e nítidos..............................................................................................................................................................................................................................................160
1.665   INTEIROS POSTAIS - Lote com 56, maioria circulados antes do ano 1900 e no máximo até os anos 20. Todos sem selos adicionais. Boa qualidade de um 
modo geral.....................................................................................................................................................................................................................................................................150

ISLANDIA

1.666  **  281/386 - Anos de 1958 a 1969 completos, quase tudo **. Incluso parte aérea e o Bloco do período - 182 Euros = Cerca de R$ 1.200.....................................160

1.665 - 56 Inteiros Postais
1.664 - 45 Inteiros Postais

1.654 - Grandioso conjunto com acima de 12.000 !! Euros por R$ 1.200
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1.673 - 585 Euros por R$ 175

1.684 - Caixa com 165 Peças

1.668 - 169 Fdcs diferentes

1.675 - Todos Variedades

1.667 - 33 Envelopes

1.685 - 20 Cartões Postais

1.674 - 525 Euros por R$ 160

1.671 - 550 Euros1.678 - Coleção com cerca de 4.000Euros  e até o ano 1985

1.670 - 364 Euros por R$ 110

1.672 - 460 Euros por R$ 140
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ISRAEL

1.667   Anos 1970/1971 - 33 envelopes militares ? O� ciais ? Todos sem selo, circulados internamente e com carimbo triângular roxo frontal com diversos numeros 
diferentes. Divisões ? Censura ? .................................................................................................................................................................................................................................100
1.668   Pacote com 169 Fdcs (Envelopes de 1º dia de circulação) diferentes entre anos 1950 e 1979 com muitas séries completas......................................................200

ITALIA

1.669  ◉  503 (100Liras Democrática) Lote com 98 selos para estudo das posições de � ligrana, que são várias.............................................................................................200
1.670  ◉  538 (UPU) Lote com 23 selos e # 558/559 (Igreja de Roma) lote com 20 séries completas - 364 Euros = Cerca de R$ 2.400........................................................110
1.671  ◉  539/541 (ERP) Lote com 10 séries completas - 550 Euros = Cerca de R$ 3.700.....................................................................................................................................165
1.672  ◉  556/557 (Unesco) Lote com 20 séries completas - 460 Euros = Cerca de R$ 3.100................................................................................................................................140
1.673  ◉  567/569 (Tabaco) Lote com 13 séries completas - 585 Euros = Cerca de R$ 3.900................................................................................................................................175
1.674  ◉  591/592 (Centenário selo da Toscana) Lote com 15 séries completas - 525 Euros = Cerca de R$ 3.500............................................................................................160
1.675  * VARIEDADES - 5 diferentes, todas constando do catalogo Sassone: 116h, 117h, 200b, Expresso 5c e 5d - 390 Euros = Cerca de R$ 2.600...............................300
1.676  **   Pequeno conjunto com 56 selos e 3 Blocos e todos já em Euros. Total 29 Euros = Cerca de R$ 195. Aqui só pedimos o facial..................................................160
1.677  ◉  Caixa com cerca de 9.000 selos usados (um ou outro novo no meio) regulares e comemorativos e segundo o vendedor, com cerca de 2.000 tipos diferentes ? 
(não comprovado por nós) Diversidade de períodos..............................................................................................................................................................................................150
1.678  -  Coleção relativamente bem abastecida, desde  o começo até basicamente o ano 1985. Tudo dentro de classi� cador , em protetores e encaixado sequencialmente, 
com alguma coisa fora da ordem. Muitas séries completas. Logicamente o começo é todo usado e a partir dos anos 50, nos 2 estados e a ultima parte basicamente toda 
sem carimbo. Nos selos sem carimbo, temos selos perfeitos, com a goma alterada e sem goma. Cerca de 4.000 Euros (Cerca de R$ 27.000) de catálogo..................1.600
1.679   Lote com 6 Sobrecartas O� ciais (isentas de selos) circuladas internamente. Anso 1858, 1860 ?, 1864, 1892, 1895 e 1902. Maioria muito bem conservadas para 
a idade que tem..............................................................................................................................................................................................................................................................120
1.680   CLÁSSICAS - Lote com 9 Sobrecartas circuladas internamente (1 só frente) e entre anos 1865 e 1899 (todas século 19) com selos Yvert # 11, 13 x 4, 23, 24, 
59 e 60. Ainda bem conservadas pela idade que tem...............................................................................................................................................................................................120
1.681   Lote com 8 peças circuladas internamente (apenas 1 para Jersey) com selos Yvert # 14, 15 e 16. Algumas só frente. Vários carimbos numerais. Anos 1864 a 
1898. Qualidade mista..................................................................................................................................................................................................................................................150
1.682   Lote com 11 Sobrecartas todas circuladas internamente  e com selos Yvert 34 e 35 (Humberto 1º) Vários carimbos numerais. Incluso 1 franquia bicolor. Anos 
1880 a 1895....................................................................................................................................................................................................................................................................150
1.683   PRÉ FILATÉLICOS - Lote com 11 Sobrecartas completas, todas circuladas internamente e de várias cidades. Incluso carimbo na cor vermelha x 3. Cidades: 
Cremona, Milano, Perugia, Arezzo, Palermo e outros. Anos: 1803, 1810, 1812, 1817, 1829, 1831, 1840, 1846 x 2, 1848 e 1858. Muito bem conservadas pela idade que 
tem, entre 162 e 217 anos !...........................................................................................................................................................................................................................................250
1.684   Caixa com 165 peças � latélicas diversas, quase todas circuladas e parte para o Brasil. Década de 20 a 90....................................................................................160
1.685      20 Cartões Postais circulados para o Brasil, todos com 1 ou + selos da série Trabalhadores (Yv entre 572 e 590) englobando entre faciais de 1 Lira e 50 Liras. 
Incluso franquias isoladas, múltiplas e mistas. Década de 50...................................................................................................................................................................................80

1.679 - 6 Sobrecartas

1.680 - 9 Sobrecartas Clássicas 1.681 - 8 Peças circuladas

1.683 - Pré Filatélicos - 11 Sobrecartas1.682 - 11 Sobrecartas
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1.688 - Telégrafos - 48 Selos

1.687 - Carimbologia

1.691 - 20 Souvenirs 1.692 - 42 Souvenirs

1.697 - 2 Mini Folhas
1.695 - 1.060 Euros de catálogo

1.689 - R$ 350 de facial

1.694 - 537 Euros de catálogo

1.703 - Ambos **
1.709 - Ano de 1986 completo **

1.708 - Ano de 1985 completo **

1.704 - Anos de 1981 a 1983 completos **

1.710 - Anos de 1988 e 1992 completos ** 1.711 - 3 Anuários 1.714 - 975 Euros de catálogo

1.705 - Ano de 1982 completo **
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IUGOSLÁVIA

1.686     182 Fdcs (Envelopes de 1º dia de circulação) basicamente diferentes entre anos 1951 e 1987. Itens melhores, como Michel nº 583/6 (120 Euros) 704/6 (55 
Euros) 709/11 (27 Euros) 728 (35 Euros) 731/32 (25 Euros) Só estes 5 somam 260 Euros (Cerca de R$ 1.750) Alguns com Blocos. Aqui pedimos menos de R$ 1,10 por 
envelope que em muitos casos sequer paga o selo....................................................................................................................................................................................................250

JAPÃO

1.687  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 19 carimbos, basicamente todos sobre selos clássicos. Qualidade um pouco mista..................................................................100
1.688  ◉  TELÉGRAFO - Cartela com 48 selos diversos, em qualidade mista entre nº Yvert 1 e 9....................................................................................................................100
1.689  ** Pasta com cerca de 85 selos + 3 folhas, só com faciais de 50 e 80 Yens, com alguma repetição. No total 8.120 Yens = cerca de R$ 350. Aqui pedimos cerca de 20% 
abaixo do facial..............................................................................................................................................................................................................................................................250
1.690  */**  2 classi� cadores contendo 567 selos comemorativos + 58 regulares + 12 Blocos, todos diferentes e sempre 5x de cada. Ao todo, 157 series completas. Todos 
sem carimbo e a maioria **. Ideal para o revendedor, que pode vender 5 coleções. Engloba as décadas de 50 a 80. Itens medianos no meio, como Yv 822/29D (10 Euros) 
1191/94 (17 Euros) 623/26 (11 Euros) 689/91 (12 Euros) 694/7 (12 Euros) 665/75 (40 Euros – Flora) 901/3 (10 Euros) 634 (18 Euros) 686 (15 Euros) 656 (37.5 Euros) 
e 722 (14 Euros) Ao todo, 890 Euros x 5 = 4.450 Euros = cerca de R$ 30.000. Aqui pedimos ìn� mos  2,5 % !! deste valor, que dá enorme margem para revenda, até em 
função da quantidade de itens temáticos. Todos separados e etiquetados/cotados/numerados pelo Yvert.....................................................................................................750
1.691 - Caixa contendo 20 Souvenirs completos e  o� ciais do correio (do tipo levado pelos comissários em Exposições Internacionais) contendo centenas de selos 
sem carimbo, parte em protetores (**) e parte a� xados com charneiras *  e entre as décadas de 60 e começo de 90. Boa parte dos selos separados pelos assuntos: Arte, 
Parques Nacionais, Regulares, Esportes, Flora, Fauna etc. É possível que acha repetições nos selos entre os Souvenirs, mas dentro de cada um deles não há repetição. 
Acima de 50.000 Yens de facial = cerca de R$ 2.000. Aqui pedimos 60% !! abaixo do facial !! quando existem muitos selos que marcam acima de 5 Euros de cata-
logo. Incluso 2 faciais de 500 Yens (regulares) e série completa Yv 664/675 (40 Euros)...............................................................................................................................810
1.692 - Caixa com lote extremamente similar ao anterior, agora com com 42 Souvenirs completos e o� ciais do correio e acima de 121.000 Yens de facial = cerca 
de R$ 4.800 !!. A proporção pedida agora é também de 60% abaixo do facial. Incluso faciais de 500 e 1.000 Yens (15 Euros no catálogo Yvert) + série completa 
Yv 1796/1842 (70 Euros !) A qualidade também é a mesma do lote anterior.  ......................................................................................................................2.000

JERSEI

1.693  ◉  Lote com 242 selos + 1 Bloco, todos diferentes e usados.............................................................................................................................................................................70
1.694  **  Coleção montada com protetores sobre folhas tiradas do computador e baseadas no catálogo Scott, entre anos 1969 e 1994, com 84 séries completas, maioria goma-
das e ** + alguns selos avulsos - 537 Euros (Cerca de R$ 3.600)  de catálogo..............................................................................................................................................................260
1.695  */** Coleção dentro de pasta, contendo folhas tiradas do computador e baseado no catalogo Scott. A coleção vai até o ano 1997, com centenas de  selos (somente 
3 séries não estão completas) + diversos Blocos + 6 mini folhas + 2 Cadernetas e 4 folhas internas de caderneta. Todos sem carimbo e a grande maioria está ** (goma 
plena) Todos também em protetores e com poucas falhas de um modo geral - 1.060 Euros (Cerca de R$ 7.100) pelo catálogo Yvert...................................................610

LEVANTE RUSSO
1.696  ◉/*/(*)  Conjunto com 122 selos com e sem carimbo e de 17 tipos diferentes...........................................................................................................................................100

LIECHTENSTEIN

1.697   *  213/214 - Série completa em mini folhas com 8 selos. Ferrugem. Pede-se veri� car..............................................................................................................................50
1.698   *  397 - Mini folha com 4 exemplares - 52 Euros + (Cerca de R$ 350)........................................................................................................................................................50
1.699   **/*  557 - Mini folha com 4 exemplares que estão **, margem * - 60 Euros (Cerca de R$ 400)..............................................................................................................50
1.700   **  675 - Mini folha com 4 exemplares - 100 Euros + (Cerca de R$ 670).....................................................................................................................................................120

MACAU

1.703  ** 337 (75 Anos da UPU) 2 exemplares ** - 400 Euros  (Cerca de R$ 2.700) pelo catalogo Michel........................................................................................................300
1.704  ** 446/485 (sem 456/58) Anos de 1981 a 1983 completos. Pelo catálogo Michel, está completo - Sem o Bloco - 200 Euros pelo Yvert e 237 Euros (Cerca 
de R$ 1.600) pelo Michel..........................................................................................................................................................................................................................................225
1.705  ** 459/469 - Ano de 1982 completo ** - 121 Euros (Cerca de R$ 800).......................................................................................................................................................150
1.706  ** 470/504 - Anos de 1983 e 1984 completos **, sem os Blocos - 120 Euros (Cerca de R$ 800).............................................................................................................150
1.707  ** 486/504 + Bloco 2 - Ano de 1984 completo ** - 110 Euros pelo Yvert e 152 Euros (Cerca de R$ 1.000) pelo Michel....................................................................150
1.708  ** 505/522 - Ano de 1985 completo com o procurado bloco das Borboletas - 268 Euros pelo Yvert e 343 Euros (Cerca de R$ 2.300) pelo Michel.......290
1.709  ** 523/539 - Ano de 1986 completo sem os Blocos - 195 Euros pelo Yvert e 181 Euros (Cerca de R$ 1.200)  pelo Michel..........................................................180
1.710  ** 559/579(Ano 1988) e  654/675(Ano 1992) Ambos completos sem os Blocos  - 206 Euros pelo Yvert e 226 Euros (Cerca de R$ 1.500) pelo Michel....200
1.711  ** ANUÁRIOS - Anos de 2001, 2003 e 2004 nos anuários o� ciais do correio. Todos completos e ** ...................................................................................................200
1.712    Anos 1985/1988 - Lote com 7 diferentes Fdcs. Selos Yvert 505, 506/507, 508, 519/522, 523, 540 e 575/76. Valor dos selos sem carimbo: 72 Euros = Cerca 
de R$ 480..........................................................................................................................................................................................................................................................................50

MAN

1.713  ◉  Lote com 179 selos + 1 Bloco + 2 mini folhas, todos diferentes e usados/carimbados..........................................................................................................................50
1.714  **  Coleção dentro de pasta, contendo folhas tiradas do computador e baseado no catalogo Scott. As folhas vão até o ano 1994, mas temos selos até o ano 2006 
na coleção que está toda sem carimbo e a grande maioria ** (goma plena) Incluso 1 caderneta, algumas mini folhas e diverdos blocos. Todos também em prote-
tores e com poucas falhas até o ano 1992 - 975 Euros (Cerca de R$ 6.500) pelo catálogo Yvert.....................................................................................................................500

Veri� que na contracapa frontal e nas duas páginas � nais os itens que temos para venda direta. 
Todos com preço � xo sem comissão. E� a é apenas uma infíma amo� ra do nosso e� oque.
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1.715 - 37 Inteiros Postais

1.727

1.716 - 112 Inteiros Postais

1.719 - 3x o Bloco nº 1

1.730 - Todos sobreestampa Invertida

1.731 - Carimbologia

1.722 - 24 Inteiros Postais1.723 - 21 diferentes Inteiros Postais

1.728 - Panamá - Coleção com acima de 1.100 selos diferentes e 2.400 Euros de catálogo

1.718 - Monaco - Coleção com acima de 1.000 selos diferentes e 5.400 Euros de catálogo
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MÉXICO

1.715    Inteiros Postais - Lote com 37, montados em folhas quadriculadas. Grande maioria diferentes e circulados, desde antes do ano 1900 ao ano 1977. A 
maioria concentrado até os anos 20............................................................................................................................................................................................................................250
1.716  INTEIROS POSTAIS - Bela coleção montada em folhas quadriculadas e dentro de album. Basicamente separada pela � gura/série do selo � xo. Ao todo, 
112 peças. Pode eventualmente haver alguma repetição, mas em função dos diferentes tipos existentes, cores, formatos, inscrições etc - é possível que todas sejam 
diferentes. A grande maioria do material é do século 19, começo do 20. Muitas em qualidade européia. Incluso algumas com o nome do Distrito e sobreestampa do 
Gobierno  Constitucionalista. No meio, cinta com DUPLA IMPRESSÃO DO SELOS FIXO, SENDO UMA ALBINA. Aqui saindo à U$ 1 cada peça..........................585

MOÇAMBIQUE

1.717  ◉/*/(*)   DEFEITOS DE CHAPA - Lote com 11 diferentes defeitos de chapa da série "Taxa de Guerra", sendo 9 sobre o selo de 5c, incluso as emissões: normal, 
imposto postal e telégrafo. Todos separados e cotados pelo catálogo A� nsa - 121 Euros = Cerca de R$ 800...................................................................................................70

MONACO

1.718  **/*/(*) Expressiva Coleção dentro de pasta montada em folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, 
contendo pouco + de 1.000 selos diferentes, entre anos 1885 e 1990. Incluso 32 Blocos. Dezenas e dezenas de séries completas. 
Todos em protetores. Diversos itens medianos e melhores, como: Yvert 5 (510 Euros) 7 (125 Euros) 14 (105 Euros) 15 (250 Eu-
ros) 16 (350 Euros) 140/153 (103 Euros) 184 (135 Euros) Aéreos 42/44 (135 Euros) e Aéreos 73/78 (130 Euros) Acima de 5.400 
Euros (Acima de R$ 36.000) de catalogo.....................................................................................................................................3.000

NAÇÕES UNIDAS (ONU)

1.719    /*/ ◉  Bloco 1 - Lote com 3 itens: Sem carimbo, com pequeno ponto de ferrugem + com carimbo de 1º Dia e Sobre Fdc. O novo cota 275 Euros, o usado 
110 Euros e seguramente o Fdc tem uns 50% de acréscimo. No minimo teríamos 500 Euros = Cerca de R$ 3.300.....................................................................................400
1.720  **/*  Coleção em QUADRAS, dentro de 4 Albuns White Ace, entre anos 1951 e 1983, faltando rarissimos selos para estar completa. O bom bloco nº 1 está **. 
Todos em protetores e englobando também os escritórios em Viena e Genebra. Algumas folhas especiais no meio, que não foram computadas pois não constam do cat-
alogo Yvert - Quase 5.000 Euros (Acima de R$ 33.000) de catalogo. Aqui pedimos apenas 0,40 centavos o Euro !! que corresponde a menos de 6 %  !! do seu valor. Inicial 
vantajoso até para uma possível revenda................................................................................................................................................................................................................2.000
1.721  */**/   Coleção em 3 albuns com folhas próprias e impressas (timbradas) com coleção desde o começo até ano 1965. Além de estar 1 x completa **/* quase 
todas suas emissões tem o respectivo FDC e depois + 1 x a série sem carimbo. Portanto, basicamente temos 2 coleções completas. O bom Bloco 1 tem 1x * e depois 
sobre folhinha com carimbo comemorativo. Parte em protetores e as peças com cantoneiras e em função disto a grande maioria delas tem pontos de ferrugem..........450

NICARAGUA

1.722     INTEIROS POSTAIS - Lote com 24, maioria diferentes. Apenas 4 circulados. Só até o começo dos anos 1900. Grande maioria muito bem conservados. 
Aqui pedimos apenas R$ 10 (menos de U$2) por peça............................................................................................................................................................................................240
1.723     21 diferentes Inteiros Postais, todos sem uso e do século 19.................................................................................................................................................................150

NORUEGA

1.724  **  Anos de 1970 a 1979, faltando apenas 1 série regular (Yv 652A/653) para estarem todos os anos completos, juntamente com os Blocos. Yvert 558/760 + 
Blocos 2 e 3 - 29 selos no total com goma, mas com pontos de ferrugem, todo o resto **. Em classi� cador e em sequencia - 279,25 Euros (Acima de R$ 1.800).....200
1.725  **  Interessante coleção dentro de 2 classi� cadores importados e à principio completa nos selos tipo, entre anos 1960 e 2005, tudo absolutamente ** (goma 
plena) Incluso blocos (alguns com repetição) mini folhas e cadernetas. Acima de 3.000 ! Euros de catalogo = Acima de R$ 20.000. Aqui pedimos apenas 8 % 
deste valor, que é muito barato, até em função de muitos já estarem em Euros (facial)..........................................................................................................................1.600

NOVA ZELÂNDIA

1.726  **  Anos de 1985 a 1988 + Anos 1990, 1991 e 1993, todos dentro dos Souvenirs o� cial do Correio. Incluso os Blocos. 245 Dólares Neozelandeses de fa-
cial = cerca de R$ 850. Aqui pedimos apenas o facial..........................................................................................................................................................................................750

PALESTINA

1.727     Lote com 3 peças circuladas: 2 envelopes censurados (diferentes censuras) circulados para os USA e ambos com selo de 15P (ambos ano 1940) e Ano 1945 
- Inteiro Postal registrado, circulado para Porto Alegre com censura Inglesa, 2 selos, mas furo central. Vide imagem na web...................................................................100

PANAMÁ

1.728  ◉/*/**/(*)  Coleção montada em pasta e com 260 ! folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 1.140 selos diferentes !!, sendo 220 usados. Des-
de o ano 1892 a 1989. Incluso também 70 Blocos diferentes, sendo 3 carimbados. Parte deste Blocos só constam do catalogo Michel e foram cotados por ele e a edição 
do catalogo é do ano 2004 (cotação de 15 anos atrás) Os selos sem carimbo em protetores e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.
Vários itens/séries medianos e alguns melhores, como Yvert : 47 (*) 37 Euros, 116 * 30 Euros, 135/144 * 38 Euros, 145/156 * 62 Euros, Michel 879/90 * 37 Euros, 686/715 
** 60 Euros, Aéreos 43/47 * 30 Euros, Aéreos 77/78 * 35 Euros e Blocos Michel 46A/46B * 44 Euros, 47/52 **/* 125 Euros, 57/58 * 35 Euros, 89A e B * 34 Euros e 113 ** 35 
Euros. Alguns itens sem picote também computados pelo Michel, pois não constam do Yvert. Mais de uma centena de séries completas. No final, um ou outro + mod-
erno, mas não calculado. Acima de 2.400 Euros (Acima de R$ 16.000) pelo catalogo Yvert do ano 2009 (cotação de 10 anos atrás) e pelo Michel de 2004 (cotação de 15 
anos atrás)Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda deste país da América Central................................................................................................................1.700

PARAGUAI

1.729  */(*)   SEM PICOTE - Lote  com 17 selos (15 diferente e 1 em par) entre anos 10 e 20 e todos SEM PICOTE. Parte gomados.........................................................70

PERÚ

1.730  */(*)  SOBREESTAMPA INVERTIDA - Selos Yv 83, 84, 85, 86 e 88 todos com a sobreestampa Invertida. Parte com ferrugem acentuada ....................................75
1.731  ◉  CARIMBOLOGIA - 9 carimbos diversos sobre selos Yv 106, 108 e 110. Vide imagem completa na web...........................................................................................60
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PERÚ (Continuação)

1.732  ◉/(*)  152 - Lote com 2 variedades na sobrecarga: Totalmente  deslocada na horizontal (isolado e usado) e dupla (em quadra - novo sem goma)......................180
1.733  */(*)/ ◉  153 - 4 diferentes variedades na sobrecarga: Invertida, parcial, bem deslocada na horizontal e dupla, sendo uma no verso e deslocada (em par).............60
1.734  ◉  SOBRECARGA INVERTIDA - 3 selos com a mesma variedade. Yvert 163, 164 e 166..........................................................................................................................50
1.735  */(*)  SOBRECARGA DUPLA - 4 selos com a mesma variedade. Yvert 165, 166, 168 e 169....................................................................................................................50
1.736  ◉  VARIEDADES NA SOBRECARGA - 4 diferentes. Yvert 170 (invertida) 172 (invertida) 174 (dupla) e 175 (dupla - selo novo com goma).................................60
1.737  */(*)  187/188 - Conjunto com 7 diferentes VARIEDADES e algumas bem marcantes, como: Centro preto invertido, dupla impressão do centro preto, dupla 
impressão invertida do azul e outras. Vide imagem ccompleta na web.................................................................................................................................................................100
1.738  ◉/*/(*)  VARIEDADES NA SOBRECARGA/SOBREESTAMPA - Lote com 15 diferentes: 3 deslocados, 4 duplos e 8 invertidos (3 deslocados) Apenas 2 estão 
carimbados. Anos 1900 à 1930....................................................................................................................................................................................................................................150
1.739  ◉  CARIMBOLOGIA - 26 carimbos diversos sobre emissões dos anos 1874 a 1895. Vide imagem integral na web..........................................................................130

1.733 - Todos Variedades

1.732 - Todos Variedades

1.742 - Sobrestampa FALSA

1.741 - 36 Envelopes

1.735 - Todos Variedades

1.747 - Carimbologia

1.736 - Todos Variedades
1.738 - Todos Variedades

1.739 - Carimbologia

1.737 - Todos Variedades

1.734 - Todos Variedades

1.745 - Estoque com 50 Blocos
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PERÚ (Continuação)

1.740  ◉   Surpreendente "estoque" com 170 selos diversos (incluso 4 pares) entre Selos Yvert # 3 e 13 (Escudos) e já classi� cados pelos 
tipos. Material pertencente à coleção de Ferdinand Hidalgo (RJ) e daí acreditamos que a maioria esteja competentemente classi� cada. 
Incluso Marco� lia no meio. Numa primeira olhada, qualidade muito boa de um modo geral, mas é possível que tenhamos selos com 
algum tipo de defeito. É a 1ª vez que temos este tipo de quantia à venda de um único setor. Aqui pedimos apenas R$ 10 por selo, que é 
muito barato......................................................................................................................................................................................1.700
1.741     Lote com 36 envelopes circulados, quase todos para a Suiça. Anos 40 a 70. Incluso 1 com a etiqueta da aduana Alemã.............................................................70

POLONIA

1.742  *  Taxa 2 - Lote com 1 Quadra + 1 Par. Ao que tudo indica a sobreestampa é FALSA, pois cada selo marca 4.000 Euros !! x 6 = 24.000 Euros !!. Vendido desta 
material e o comprador está ciente destas condições. Material de referência ......................................................................................................................................................200

PORTUGAL

1.743  ◉  2 - D. Maria 25 Réis - Lote com 7 exemplares. Grande maioria perfeitos............................................................................................................................................100
1.744  ◉  Facial 25 Réis - Cartela com 78 selos usados, de 2 tipos diferentes e ambos com o facial de 25 Réis. Yvert # 29 - 18 selos e Yvert # 40 - 60 selos. Em cada 
conjunto, temos 1 par. Qualidade mista. Pede-se veri� car.......................................................................................................................................................................................80
1.745  **/*  Bloco 30 (Europa Cept 1980) Estoque com 50 !! Blocos - 350 Euros (Cerca de R$ 2.300)..............................................................................................................120
1.746  ** ANUÁRIO - Ano 2001 completo no estojo do correio - 37,34 Euros = Cerca de R$ 250. Aqui pedimos apenas o facial..............................................................210
1.747  ◉  CARIMBOLOGIA - Lote com 25 selos/carimbos, maioria diferentes e só sobre selos clássicos (século 19) do tipo circulares e com cercadura. Qualidade mista, 
mas qui estamos vendendo "o carimbo"...................................................................................................................................................................................................................120
1.749  **/*  Coleção dentro de album Lindner (sistema novo) e completo nos selos tipo entre anos 1951 e 1976 (Yvert nº 740 a 1327) No começo com a goma alterada e 
talvez um ou outro sem goma, mas depois tudo ** (goma plena) As folhas estão perfeitas, mas a capa precisaria ser trocada, pois apresenta algum bolor. No total 2.338 
Euros pelo catalogo Yvert de 2012 (Acima de R$ 15.000 - cotação de 7 anos atrás) .........................................................................................................................................1.500

1.750  **/* Coleção dentro de 4 Albuns Lindner (sistema novo) faltando uns 15 selos e alguns Blocos, para estar completo 
nos selos tipo entre anos 1943 e 1986. No começo com a goma alterada e talvez um ou outro sem goma, mas depois tudo ** 
(goma plena) Inclusive alguns + antigos no estado **, mas calculados sempre pela 2ª coluna (+ barata) Algumas folhas dos 
albuns com ferrugem nas laterais, mas as capas estão perfeitas. Só os albuns, se novos fossem teriam um custo aproximado 
de R$ 2.000. Incluso também algo de Açores, Madeira, folhas e algumas cadernetas/folhas internas. No total temos acima de 
5.000 Euros (Acima de R$ 33.000) pelo catálogo Yvert de 2012 (cotação de 7 anos atrás)..................................................3.400
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1.751 - 18 Caixas com 4.700 !! Peças

1.757 - 45 Peças diversas

1.752 - 6 Sobrecartas 1.760 -Coleção com 2.200 Euros

1.755 - Carimbologia - 47 Selos

1.754 - 89 Selos no total

1.767 - 5 Cadernetas com 450 Euros de catálogo

1.759 - São Marino - Coleção com acima de 1.800 Euros

1.766 - 4 diferentes Cadernetas
1.758 - Série completa em folhas **

1.761 - Bonito conjunto

1.765 - 9 Cadernetas
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PORTUGAL (Continuação)

1.751     Grandioso volume dentro de 18 !! Caixas de arquivo morto, contendo acima de 4.700 !! peças filatélicas, entre : Fol-
hinhas oficiais e particulares, Fdcs (grande maioria e de diferentes editores, além dos oficiais do Correio CTT) Centenas e cen-
tenas de carimbos comemorativos (muitos temáticos) alguns Máximos, Editais etc. Basicamente todas as peças são diferentes 
entre si, pois ou são de editores diferentes, de formas diferentes, carimbos de cidades diferentes, selos diferentes etc. Começa nos 
anos 50 e  vai até o começo dos anos 80. As peças estão acondicionadas 1 a 1 ou 2 a 2 em folhas e em album artesanal e separados 
pelo tipo da peça, edição etc. Alguma pouca coisa das Ex Colonias. Só uma pequena parte calculada, soma 3.735 Euros (Acima 
de R$ 25.000) pelo catalogo afinsa, segundo inventário feito pelo ex proprietário. Material bastante limpo de um modo geral, 
visto que a pessoa o colecionou quando morou em Portugal. Aqui pedimos apenas R$ 1,50 por peça que é muito barato, pois 
em muitos casos sequer paga o valor do selo usado. Oportunidade ímpar.Fotografamos apenas a parte externa das caixas com 
a identi� cação.Nunca antes tivemos um conjunto deste para venda.Condição de Pagamento: 7 parcelas iguais..................7.000
1.752     Anos 1832 a 1836 - Lote com 6 sobrecartas Pré Filatelicas e saindo de Lisboa para Figueira. Cores do carimbo: Preto, Azul e Vermelho - 2 de cada. Maioria 
com taxa "30". Muito bem conservadas para peças com 180 ! anos - R$ 20 por peça é muito barato...............................................................................................................120

ROMENIA

1.753  ◉ Bloco 40 - Pacote com 285 !! blocos com carimbo comemorativo - 7 Euros x 285 = 1.995 Euros (Cerca de R$ 13.000) Aqui pedimos o Euro à 0,01 !! centavos, ou 
seja, menos de R$ 0,45 !! por bloco - Lote 10.306 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 160 e agora sendo ofertado com desconto.......................................................120

RUSSIA

1.754  **  LOCAIS ? - Cartela contendo 89 selos, sendo 34 em pares, 4 em quadras e 5 isolados, e com sobreestampas temáticas ? com facial e maioria do ano 1995. Os 
selos utilizados foram os Yvert # 5578a (1 Kop) e 5581a (5 Kop) Numa 1ª olhada todos são diferentes e não os encontramos nos catalogos convencionais. Talvez se-
jam particulares/semi o� ciais /locais etc. Vide imagem parcial do lote. Curioso.................................................................................................................................................150
1.755  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 47 selos do � nal do século 19/começo do 20 com CARIMBOS de cidades que atualmente pertencem à Polonia. Todos 
identi� cados à lápis atrás. Os 5 múltiplos contados como 1 carimbo só...............................................................................................................................................................200
1.756  */** Coleção em 2 Albuns do fabricante KABE (Alemão, com hawid transparente embutido) com estojo e folhas englobando os anos de 1980 a 1992 e com selos 
entre 1983 e 1992, com raras falhas para estar completa. Um ou outro selo *, bem como algumas poucas folhas dos albuns, que se novas fossem custariam cerca de 
R$ 1.100 lá na Alemanha, fora impostos, frete etc. Os selos somam 820 Euros (Cerca de R$ 5.500) lembrando que são todos diferentes................................................800

SALVADOR

1.757    Lote com 45 peças diversas, quase todas diferentes e entre Inteiros Postais (alguns inclusive duplos) e Envelopes. 12 deles circulados. Os inteiros sem uso es-
tão em qualidade européia. Desde antes do ano 1900 aos anos 70, mas a maioria até só anos 20. Aqui pedimos a bagatela de R$ 4 (menos de U$ 0,80) por peça............180

SANTA LÚCIA

1.758 ** O� cial 13/27 (Uniformes Militares) Série completa em folhas completas com 40 exemplares - 1.600 !! Euros (Cerca de R$ 11.000)................................400

SÃO MARINO

1.759  ◉  Coleção dentro de pasta montada em folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, contendo pouco + de 400 selos diferentes, entre anos 1877 
e 1972. Incluso 6 Blocos. Pelo menos 30 séries estão completas. Itens medianos e melhores, como Yvert 3A (150 Euros) 22 (160 Euros - canto superior arredondado) 
161 (160 Euros) e Sassone 8a (2 tipos de sobrecarga invertida diferentes - 45 Euros) e 9a (2 tipos de sobrecarga invertida diferentes - 450 Euros) No total, 1.815 Euros 
(Acima de R$ 12.000) de catalogo................................................................................................................................................................................................................................900
1.760  ** 2 Albuns Marini (com hawid transparente embutido) em ótimo estado, em função da sua origem européia e salvo talvez uma 1/2 de itens, está absoluta-
mente completa entre os anos 1959 e 2003. Incluso todas as cadernetas do período. Tudo na qualidade européia, ou seja, sem 1 ponto de ferrugem e com cotação 
de 2.200 Euros (cerca de R$ 14.800) pelo catalogo Sassone. Só a parte em Euros já tem um bom facial. Aqui pedimos menos de 15 % do valor.Só os albuns novos 
teriam um preço de cerca de R$ 1.000.....................................................................................................................................................................................................................2.250

SARDENHA

1.761  **/*/ ◉  Yvert 16 - Lote com 2 interessantes peças : Lindissima Quadra, ficando 2 selos ** e 2 * + fragmento com tira de 4 horizontal. Vide imagem.................100

SENEGAL

1.762    Escassa coleção com 193 ! Fdcs (envelopes de 1º dia de circulação) diferentes entre anos 1979 e 1994. Muitos temáticos pelo meio: Flora, Fauna, Aviação, Li-
ons, Rotary, Mãos, Natal e diversos outros. A maioria das séries marca entre 6 e 10 Euros. Valor dos selos sem carimbo: 690 Euros (Cerca de R$ 4.600)  Aqui pedimos - de 
0,30 centavos o Euro que é muito barato e onde cada peça sai a - de R$ 1 !!, quando boa parte vale entre R$ 6 e R$ 10 no varejo.....................................................................190

SINGAPURA

1.763  ** 2 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO contendo Souvenirs: Lote 10.568 - 569/597 - Ano de 1990 completo nos selos tipo + Bloco. No estojo oficial dos Cor-
reios - 89,50 Euros  + Lote 10.569 - 5 Souvenirs oficial do Correio, contendo emissões dos anos 1982, 1983, 1988, 1990 e 1993 - 249 Euros - Valor dos 2 lotes perto de R$ 
2.300. Preço original dos 2 lotes R$ 240, aqui agora agrupados em 1 lote só com grande desconto no seu valor..........................................................................................130

SUÉCIA

1.764  ◉  223 - Cartela com 10 selos usados - 150 Euros (Acima de R$ 1.000)........................................................................................................................................................80
1.765  **  CADERNETAS - Conjunto com 9 diferentes: C643, C939, C1110, C1112, C1196, C1293, C1346, C1395, C1439 e C1621 - Todas relativas à temática Prêmio 
Nobel - 87 Euros = Cerca de R$ 580.............................................................................................................................................................................................................................80
1.766  **  CADERNETAS - Lote com 4 diferentes: C1087, C1127, C1215 e C1260 (minimos pontos de ferrugem) 140 Euros = Acima de R$ 900..................................100
1.767  **  Caderneta C1122 (Aguia) Lote com 5 exemplares - 1.000 Coroas suecas de facial - 450 Euros (acima de R$ 3.000)....................................................................300
1.768  **  1736/1784 - Ano de 1993 completo nos selos tipo com os 2 blocos - 111 Euros = Cerca de R$ 750.................................................................................................100
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1.771 - Carimbologia - 110 Carimbos
1.769 - 41 Caderentas diferentes

1.779 - 7 Envelopes circulados 1.775 - Serviço - 90 diferentes

1.782 - Cintas - 12 diferentes

1.785 - Lote com 16 peças

1.783 - Carimbologia - 32 Peças 1.787 - 9 Máximos 1.780 - Todos Helvécia Sentada

1.786 - 51 Franquias Isoladas

1.784 - UPU - 13 Inteiros

1.772 - Maioria FALSOS

1.781 - 13 Peças circuladas
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SUÉCIA (Continuação)
1.769  **  CADERNETAS - Coleção contendo 41 diferentes entre anos 1975 e 1987. Todas completas e provável apenas umas 5 com pontos de ferrugem, maioria só na 
capa. Mediante solicitação enviaremos o nº delas pelo catalogo Yvert. Total 500 Euros (Acima de R$ 3.300) Aqui pedimos apenas 0,80 !! centavos de Real o Euro, que é 
muito barato, visto que este tipo de material não aparece a toda hora e ainda nesta quantidade........................................................................................................................400
1.770     FDCS - Coleção com 268 diferentes envelopes de 1º dia de circulação e entre décadas de 70 e 80. Vasto material temático. Maioria acondicionado em 
3 pastas. Um ou outro com pontos de ferrugem. Pedimos pouco + de R$ 1 por peça, que em boa parte das peças, sequer paga o valor do selo usado...................300
1.771  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartelas com 110 carimbos, sendo vários aplicados sobre selos anteriores ao ano 1900. Um ou outro pode ter senão na qualidade, mas 
aqui estamos vendendo o carimbo..............................................................................................................................................................................................................................220

SUIÇA

1.772  ◉  Emissão Rayon - Anos 1850 a 1852 - Lote com 11 exemplares, grande maioria FALSOS e mesmo assim em qualidade mista. Material de referência e vendido 
como "visto"...................................................................................................................................................................................................................................................................110
1.773  ◉/(*) Lote com 18 selos (maioria diferentes) + 3 Blocos. Maioria com melhor cotação de catálogo e só até anos 60. Total 737 Euros (Cerca de R$ 4.500).............220
1.774  -  Selos Aéreos - 25 selos diferentes, com e sem carimbo - 225 Euros (Acima de R$ 1.500)..................................................................................................................100
1.775  ◉  SERVIÇO - Coleção a� xada em folhas quadriculadas, contendo 90 selos diferentes entre Yvert 18 e 158. Um a um identi� cado e somado, com um total de 682 
Euros (Cerca de R$ 4.600)...........................................................................................................................................................................................................................................450
1.777  ◉/(*) Coleção montada em folhas de album quadriculado, contendo 1.270 selos diferentes entre anos 1854 e 1987. A� xados por ordem e com charneiras. Alguns 
períodos bem completos, dezenas e dezenas de séries completas, bem como os setores de Pró Pátria e Pró Juventude. No meio também, algo de Aéreos e Taxa. Di-
versos valores medianos, marcando entre 10 e 50 Euros o selo/série. Certamente se somados um a um temos vários mil Euros de catálogo. Poucos selos sem carimbo 
no meio, mas numa 1ª olhada, boa parte acabou aderindo às folhas.....................................................................................................................................................................600

1.778  */**/(*)/◉ Importante Coleção em 2 albuns próprios com estojo e em folhas quadriculadas, compreendendo o período de 
1851 a 2008. Mista, novos e usados e em alguns casos das 2 maneiras. Todos em protetores e em boa parte dos casos, já tem o 
protetor para os selos que estão faltando. Além dos selos tipo, temos dezenas de se tenants, algumas quadras etc. A parte da Pró 
Juventude e da Pró Patria estão basicamente completos, com algumas falhas nos ultimos anos. Muito material de facial no meio 
e se somado um a um, teremos centenas de Francos Suiços. No meio também, algumas mini folhas, o 1º selo bordado do mundo, 
selo de madeira, automatos, aéreos, boa parte dos Blocos, Taxa etc. Centenas de séries completas e alguns destaques, onde só 
descrevemos os selos com valor acima de 50 ! Euros. Todos usados - Yvert # 23, 26x6, 27x9 + sobrecarta que marca 50 Francos 
Suiços, 28x3, 30x4, 34, 38x2, 40 sobre fragmento, 41x3, 47, 48x3, 69x3, 80x3, 149/150, 151/156, 192/195, 245x2, 315Cx2, 405/417 
(Série Pax - 800 Euros) Aereos: 2, 7, 11/12a, 14, 14a *, 18 + taxa 7/9 e Blocos: 2 *, 4*, 6 *, 8 ◉, 9 *, 10 *, 11 *, 13 ◉ e 15 *. Só neste ma-
terial mencionado temos 4.800 Euros (Cerca de R$ 32.000) de selos comprovadamente perfeitos. Além disso tem o selo Yvert A1 
usado e que cota 1.400 Euros (Cerca de R$ 9.400) mas não podemos afirmar se a sobreestampa é verdadeira e assim ele não foi 
computado. No começo também temos selos com alguns senões e melhores e que também não foram computados, como Yvert 
# 25, 31 e 52 - 1.750 Euros (Cerca de R$ 12.000) só eles. Se somados só os selos perfeitos, seguramente chegamos fácil nos 7.000 
Euros (Cerca de R$ 47.000) de catálogo, pois basicamente tudo abaixo de 50 Euros não foi calculado na soma acima descrita. 
Fotografamos apenas uma ínfima parte dos selos descritos. Aqui o Euro sai na base de 0,45 centavos de Real......................3.000
1.779     Anos 1932 a 1949 - Lote com 7 envelopes circulados, sendo 1 internamente, 1 para São Paulo e 5 para o Rio de Janeiro. Alguns aéreos - 2 registrados e 2 
com se tenants da série Turismo. Vide imagem completa na web..........................................................................................................................................................................100
1.780  EMISSÃO HELVÉCIA SENTADA - Lote com 10 peças, maioria envelopes (1 só frente) todos circulados internamente e entre anos 1864 e 1880. Normal 
conservação...................................................................................................................................................................................................................................................................140
1.781  INTEIROS POSTAIS TIPO BILHETE POSTAL - Lote com 13 circulados, de 6 tipos diferentes, sendo 11 com facial de 5 Rappen (circulação interna)e 2 
com facial de 10 Rappen (cirrculados à Alemanha) A principio, 12 diferentes cidades de origem. Anos 1875 a 1899 (todos século 19)..................................................130
1.782  INTEIROS POSTAIS TIPO CINTA - Lote com 12 diferentes, sendo 8 circulados, todos internamente. Anos 189 ? a anos 10..............................................100
1.783  CARIMBOLOGIA - Coleção com 32 Inteiros Postais circulados, tipo Bilhete Postal (5 e 10 Rappen) com diferentes carimbos (as vezes a cidade é a mesma, 
mas o carimbo diferente) de saída e um ou outro caso, de chegada. 3 deles com selos complementares. Cidades de Aarwangen à Zurich. Todos identi� cados. Anos 
1891 a 1908, ou seja, todos tem + de 110 anos...........................................................................................................................................................................................................160
1.784  JUBILEU DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL - Ano 1900 - 13 Inteiros Postais, sendo 10 do 5 Rappen (circulação interna) e 3 do 10 Rappen (circulados 
ao exterior) Todos circulados......................................................................................................................................................................................................................................110
1.785  INTEIROS POSTAIS TIPO BILHETE POSTAL - Facial de 10 Rappen - Lote com 16 peças, todos circulados e quase todos saindo da cidade de ST Gal-
len para Londres, com chegada. Anos 1900 a 1904..................................................................................................................................................................................................100
1.786  FRANQUIAS ISOLADAS - Lote com 51 peças, todas circuladas e com o selo ISOLADO entre Comemorativos e Regulares. Parte indo ao exterior. Incluso 
registrados. Décadas de 10 a 90...................................................................................................................................................................................................................................160
1.787  MÁXIMOS POSTAIS - Lote com 9 diferentes máximos postais particulares. Selos Yvert: 358/361, 432, 439, 472, 501, 509 e 510. Década de 40/50................180
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1.788 - 54 Peças

1.789 - 6 Envelopes 

1.790 - 20 Peças circuladas

1.800 - 39 Peças

1.798 - Turquia - Serviço - 65 selos diferentes

1.803 - Todos FALSOS 

1.799 - Turquia - Coleção só das emissões entre anos 1865 e 1873

1.801 - 21 selos no total

1.802 - 23 selos no total

1.804 - 18 selos no total

1.797 - Coleção com 1.450 Euros de catálogo
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SUIÇA (Continuação)

1.788  CARIMBOS MECÂNICOS  - Lote com 54 envelopes, todos crculados internamente e com diferentes carimbos mecânicos. Em alguns casos, o carimbo é 
igual mas em lingua diferente. Porteados com selos regulares da série Yvert Ex 461/466 e outra anterior. Anos 1944 a 1950.......................................................................70
1.789  ORGANIZAÇÕES DA ONU  - Lote com 6 envelopes circulados, sendo 3 para o Brasil, entre anos 1957 e 1973. Todos com selos de Serviço. 2 registrados. 
Boa/Razoável conservação.............................................................................................................................................................................................................................................75
1.790  Lote com 20 peças circuladas, maioria Inteiros Postais. Incluso frente de sobrecarta registrada indo para o Cairo (ano 1880) Circulação interna ou para 
outros paises Europeus e 2 vindo para o Brasil. 3 Registradas. Anos 1880 a 1959, mas a grande maioria até os anos 20.............................................................................100
1.791     Caixa com 250 peças entre: Souvenirs, Fdcs, Carimbos, Franquia mecânica etc, todos relativos à UPU (União Postal Universal) Décadas de 70 a 90. A grande 
maioria com selos de Serviço, Yvert 453/456 e 467. Aqui pedimos apenas 0,40 por peça, que é "dado" visto que só o valor dos selos ultrapassa fácil os 500 Euros (Quase 
R$ 3.400) Muito boa qualidade...................................................................................................................................................................................................................................100

TAILANDIA

1.792  **/*  Yvert 872/906 (ano de 1979 completo, fora os 2 regulares 897/898) + 973/1015 (ano de 1982 completo) + 1016/1048 (ano de 1983 completo) Grande maio-
ria ** - 170 Euros = Acima de R$ 1.100.....................................................................................................................................................................................................................130
1.793  **  3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 10.842 - Conjunto com 9 diferentes séries completas : 731/4, 784/7, 788/91, 799/802, 803/6, 812/15, 816/9, 
858/61 e 874/7 - 157 Euros + Lote 10.848 - Ano de 1973 completo (sem bloco) no livro oficial dos correios. Todos gomados e afixados com charneiras - 172 Euros e 
Lote 10.849 - Folder oficial dos Correios, com boa parte das emissões do ano 1992. Todos completos  - 54,70 Euros - Preço original dos 3 lotes: R$ 280, agora sendo 
oferecido em 1 lote só e com seu preço bem reduzido..............................................................................................................................................................................................180

TRENTO e TRIESTE

1.794  */(*) VARIEDADES -  2 diferentes variedades que constam no catalogo Sassone: 3f e Expresso 2c - 470 Euros (Cerca de R$ 3.100).............................................270
1.795  -   Cartela com 18 selos diferentes, com carimbo e sem carimbo (com e sem goma).................................................................................................................................50

TRIESTE ITALIANO

1.796  ◉/*  Coleção contendo 128 selos diferentes * (maioria com goma) e ◉ . Os selos sem carimbo em protetores e os ◉ com charneiras. Afixados em folhas de album 
Scott tiradas do computador. Incluso medianos valores, como Yv : 29 ◉  (37 Euros) 37 ◉  (70 Euros) 103/104 gomados (30 Euros) A1/6 ◉  (30 Euros) Expresso 2 novo (28 
Euros) No total, 433 Euros (Cerca de R$ 2.900) Lote 10.929 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 170 e agora ofertado com preço reduzido............................120
1.797  ◉  Coleção encaixada sequencialmente em classi� cador, com 209 selos diferentes, incluíndo a parte aérea e taxa. Várias séries completas. O último selo emitido 
foi em 1954 (a + de 65 anos atrás) País "fechado" ou seja, tem começo e tem � m - 1.450 Euros (Cerca de R$ 9.700) pelo catalogo Sassone de 2014..............................450

TURQUIA

1.798  ** SERVIÇO -  Yvert 115/181 - Todos ** e completos. Anos 1971 a 1987 - 111 Euros = Cerca de R$ 750...........................................................................................100
1.799  ◉/*/(*) Emissões entre anos 1865 e 1873 - Album vindo do exterior, com folhas quadriculadas e contendo centenas de selos novos e usados. Além dos selos 
isolados, temos múltiplos, picotes parciais (falta de picotes horizontal ou vertical) picote mistos etc. Cada selo está "embalado" em um plástico. Material muito lim-
po de um modo geral e pelo que temos conhecimento, nunca apareceu nada similar no mercado nacional........................................................................................1.800
1.800    39 Peças diversas, maioria Fdcs e com séries completas. Alguns circulados pelo meio, bem como 3 Inteiros Postais bem antigos (1 circulado para a Alemanha 
com chegada e do ano 1891).........................................................................................................................................................................................................................................60

URUGUAI

1.801  ◉  2ª SÉRIE - Interessante conjunto com 21 selos entre nº Yvert 7 e 16. Eventualmente algum pode ser FALSO e também um ou outro pode ter minimo senão 
na qualidade. A exemplo do lote abaixo, pouco comum aparecerem quantias deste setor.................................................................................................................................600
1.802  ◉/(*)  2ª SÉRIE - Conjunto similar ao lote acima, mas agora com 23 selos entre nº Yvert 7 e 15a (este com goma original !) Sendo que agora temos 2 selos novos 
sem goma e também 4 selos com defeitos de chapa (variedades) Também é possível que algum tenha restrição na qualidade..................................................................600
1.803  ◉  2ª SÉRIE - Conjunto com 8 selos, todos FALSOS (selo e carimbo) Material de referência e vendido como visto..........................................................................100
1.804  ◉  Yvert # 30/30c - Conjunto montado em cartelas, contendo desde selos isolados até Bloco de 7 !!. Parte com as variedades 30a (Entecimos) 30b (Centecimo) 
e 30c (faixa branca no 5) Pouco usual aparecerem nesta quantia. No total, 18 selos...........................................................................................................................................250
1.805  ◉  Yvert # 53 - Conjunto montado em cartela, contendo 24 selos, sendo 4 pares (2 vertical, 2 horizontal) 1 margem de folha, 1 canto de folha e 5 com deslocamen-
to da sobrecarga...............................................................................................................................................................................................................................................................65
1.806  ◉/* VARIEDADES -  Yvert # 85 - Lote com 3 variedades: Sobreestampa invertida (novo com goma) e 2 x Previsório no lugar de Provisório. Ambos usados e 1 
com minimo senão..........................................................................................................................................................................................................................................................50
1.807  * VARIEDADES -  Lote com 5 diferentes selos com Variedades: Yvert 260 (par com picote vertical deslocado) 264 (transparência) 305 (sem picote superior) 
494A (sem picote superior) e 497 (sem picote no lado esquerdo)...........................................................................................................................................................................50
1.808  ◉  CARIMBOLOGIA - LETRAS -  Conjunto com 26 selos, todos com carimbos de Letras. As vezes o selo é repetido, mas a letra diferente. Só sobre selos clássicos 
(século 19) entre n° Yvert 40 e 98. Eventualmente um ou outro pode ter minimo senão, mas aqui estamos vendendo o "carimbo"..............................................................130

1.794 - Ambos Variedades

1.806 - 3 Variedades

1.805 - 24 Selos no total

1.808 - Carimbologia - Só Letras
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1.810 - Carimbologia - Só Números 1.811 - Carimbologia - Só cor azul

1.813 - Grande estoque clássico com 980 !! selos até ano 1899

1.809 - Carimbos Mudos

1.812 - Carimbologia - Fuera de Hora

1.817 - Coleção com 820 Euros

1.820 - 8 Séries completas

1.816 - Varsóvia - Conjunto com 88 selos

1.814 - 31 Inteiros

1.829 - Automóveis - 59 peças 1.815 - 28 Inteiros Postais

1.818 - Coleção com quase 1.700 Euros de catálogo

1.831 - Balões - 38 peças1.830 - Aviação - Caixa com 250 peças
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URUGUAI (Continuação)
1.809  ◉  CARIMBOLOGIA - MUDOS -  Lote com 5 diferentes selos com carimbos mudos fora do padrão normal. Yvert 30, 36, 37, 41 e 50.........................................50
1.810  ◉  CARIMBOLOGIA - NUMEROS -  Lote com 11 carimbos, de 8 tipos diferentes. 2 deles em azul. Entre nº Yvert 40 e 66 (Todos século 19).............................60
1.811  ◉  CARIMBOLOGIA - COR AZUL -  Lote com 12 selos, de 8 tipos dierentes, entre nº Yvert 39 e 63 (Todos século 19)...................................................................60
1.812  ◉  CARIMBOLOGIA - FUERA DE HORA -  Lote com 9 selos, de 8 tipos diferentes, todos com o carimbo "Fuera de Hora" - maioria 100% aplicado e entre nº 
Yvert 39 e 61. Incluso o bom # 44 (1 Peso) Todos século 19.....................................................................................................................................................................................70
1.813  ◉/(*) SÓ CLÁSSICOS -  Interessante estoque dentro de classi� cador com 980 selos novos (poucos e maioria sem goma) e usados e de 109 tipos diferentes. 
Engloba os anos 1866 a 1899 (século 19) e entre nº Yvert 29 e 142. Pela 1ª vez temos um conjunto tão abrangente à venda, com quase 1.000 selos !! e só clássicos. Aqui 
pedimos pouco + de 0,50 !! por selo...........................................................................................................................................................................................................................550
1.814   31 Inteiros Postais diferentes, todos sem uso e do século 19. Diversos duplos. Muito bem conservados..................................................................................250
1.815    INTEIROS POSTAIS - Lote com 28, maioria diferentes e quase todos sem uso. Só até o começo dos ano 1900. Muito bem conservados..............................250

VARSÓVIA

1.816  ◉/(*)/* (POLONIA LOCAL) Cartela com 88 selos para estudo. Dada a variedade de tipos e cores existentes, não foram classificados..........................................150

VATICANO

1.817  *   Coleção entre nº Yvert 26/127 (sem 60/65 - Provisória) + Expressos 1/8. Maioria * (limpos) e alguns até **, mas todos computados como *. A� xados em folhas de 
álbum Lindner e de origem européia. Cerca de 820 Euros (Cerca de R$ 5.500)..............................................................................................................................................530
1.818  ◉ Coleção dentro de 2 pastas montadas em folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, contendo 930 selos diferentes, entre anos 1929 e 1997. 
Dezenas e dezenas de séries completas. Todos afixados com charneiras - 1.680 Euros (Cerca de R$ 11.000) de catálogo...............................................................................800

1.819 **/* Coleção entre anos 1929 e 1980, dentro de album Marini, com prote-
tor transparente embutido. Absolutamente completa. O que não está ** (goma 
plena) está *, mas apenas com marca de charneira ou com charneira, mas tudo sem
 ferrugem e de origem européia, de onde veio. Todas as boas peças dentro: Provisória, 
Graziano, Tobias, UPU, Congresso Juridico, Bloco 1, Colis etc - 6.800 Euros 
(Cerca de R$ 46.000) pelo catálogo Sassone. Ótima oportunidade para quem quer 
começar um novo país ou que tenha  pouco material dele...............................5.000

VENEZA  GIULIA

1.820  **/*  Yvert A1/8 - Série completa em 2 jogos de quadras (8 séries) Pouco usual - 320 Euros (Cerca de R$ 2.100)..............................................................................240
1.821  ◉  Conjunto com 26 selos diferentes usados/carimbados, parte sobre fragmento - 218 Euros (Cerca de R$ 1.450)............................................................................110
1.822  */(*)  Conjunto com 24 selos diferentes sem carimbo, com e sem goma - 214 Euros (Cerca de R$ 1.450)...........................................................................................110

VIETNÃ

1.823  ◉/*/(*)  2 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 11.124 - Cartela contendo 140 selos diferentes, novos e usados + 1 Bloco. Parte em séries completas. Só 
a parte etiquetada já soma 125 Euros + Lote 11.125 - 2 Cartelas com dezenas de séries e selos, todos completos, diferentes, etiquetados e sem carimbo. Boa parte sem 
goma (como emitidos) e parte com pontos de ferrugem. Incluso diversas séries acima de 10 Euros e também a boa série do Vietnã do Norte Yv 267/71 com e sem picote 
+ Bloco 7 (Flora) e que marca 100 Euros. No meio, também outras séries sem picote e também diversos blo;cos. No total, 543 Euros  (Cerca de R$ 3.600) Preço original 
dos 2 lotes R$ 250, agora agrupados em 1 lote só, com grande desconto com relação ao seu preço original..................................................................................................160
1.824  ◉   NORTE - Lote com 117 selos diferentes carimbados, quase todos em séries completas - 172 Euros = Cerca de R$ 1.100 ............................................................50

TEMÁTICOS EM GERAL (Sequencia Alfabética)
ÁGUA

1.825    50 peças diferentes, entre anos 1954 a 1993......................................................................................................................................................................................100

AUTOMÓVEIS/AUTOMOBILISMO

1.827    39 peças diferentes entre anos 1964 a 2000. Incluso: Rally, Campeonatos mundiais, Exposições alusivas etc .......................................................................140
1.828    Só Fabricantes - 35 peças diferentes entre anos 1960 a 1996...............................................................................................................................................................120
1.829     59 diferentes peças � latélicas: Transito, outros utilitários, Bicicletas, motos, caminhões, onibus, rally, corridas etc. Anos 1937 a 2003..................................210

AVIAÇÃO EM GERAL

1.830    Caixa contendo coleção com 250 !! peças diferentes, de 48 diferentes países, entre anos 1925 e 2008. Incluso: Fdcs, carimbos alusivos, 1º Voos, rotas, em-
presas, ligações, eventos aeronauticos em geral, aerogramas, Nova Lu� hansa e outros itens alusivos. Aqui pedimos apenas R$ 3 por peça que é bem barato até numa 
possível revenda...........................................................................................................................................................................................................................................................750
1.831    BALÕES/DIRIGÍVEIS - Lote com 38 diferentes peças � latélicas em geral. Anos 1929 a 1995......................................................................................................150
1.832  EMPRESA TAP (Transportes Aéreos Portugueses) - Coleção contendo 217 peças diferentes, quase a sua totalidade correspondente à 1º Vôs entre anos 1961 e 1978 
e em muitos casos temos o vôo de ida para determinado país e depois o de volta do pais para Portugal. Também temos alguns carimbos comemorativos, carimbos mecânicos, 
postais etc. Todos montados com cantoneiras em album próprio e pela sequencia. Pouco comum aparecerem conjuntos assim. Aqui saindo a menos de R$ 3 por peça...600
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1.838 - 6 Envelopes

1.837 - Suiça - 5 Envelopes1.836 - Balão - 7 peças1.835 - Lufthansa - 9 Peças

1.841 - Bandeiras - 79 peças 1.842 - Fogo - 96 peças 1.843 - Fogo - 5 recibos

1.847 - Café - Só Brasil - 31 Peças

1.856 - Cruz Vermelha - Só variedades

1.849 - Colombo - 31 peças

1.855 - Só Variedades1.854 - Só Variedades1.853 - Só Variedades

1.848 - Café - 5 Peças com o 1º carimbo Brasileiro

1.846 - Brasiliana - 25 Peças aéreas
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AVIAÇÃO EM GERAL (Continuação)
1.833  /** 4 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO e todos com relação ao tema, contendo selos e peças: Lote 11.180 (França) Lote 11.187 (São Tomé e Principe) 
Lote 11.195 (Israel) e Lote 11.201 (Nova Lu� hansa) Preço original dos 4 lotes R$ 240, agora sendo oferecido em 1 lote só com preço bem reduzido........................130
1.834    DIRIGÍVEIS/BALÕES - 43 peças diferentes entre anos 1955 e 1999....................................................................................................................................................170
1.835    LUFTHANSA - Anos 1934 a 1938 - Lote com 9 envelopes circulados, sendo 8 para o Brasil e 1 para a Argentina. Todos com chegada e com o carimbo 
circular alusivo. Assim dividido pelos paises: Alemanha Reich (2 envelopes, anos 1935 e 1938) Austria (2 envelopes, anos 1937 e 1938 - este com franquia mista com 
selos do Reich) Holanda (ano 1934) Suécia (ano 1937) Suiça (ano 1937) e 2 da Tchecoslovaquia (anos 1937 e 1938) De Razoável à boa a conservação de um modo geral. 
Aqui pedimos apenas R$ 50 cada (menos de U$ 10) Imagem completa na web..................................................................................................................................................450
1.836  Holanda - BALÃO - Anos 1972  a 1976 - Lote com 7 peças, com diferentes carimbos alusivos à Vôos de Balão. Todos também com a sua respectiva  etique-
ta. 1 deles endereçado ao Brasil.....................................................................................................................................................................................................................................60
1.837  Suiça - Anos 1938 a 1949 - Lote com 5 envelopes circulados (sendo 3 internamente, 1 para os Estados Unidos e 1 para a França) com diferentes carimbos de 
1º Voos ou Vôos comemorativos. Incluso selos aéreos Yvert 26, 41 e 44 - 2 deles em formato maior e maioria com pontos de ferrugem. Imagem na web...................120
1.838  Uruguay - Ano 1934 - 6 envelopes registrados circulados internamente e todos com selos Yv Aéreos 80/81 e dos trajetos: Montevidéo/Rivera, San José/
Montevidéo, Montevidéo/Trinta e Três, Montevidéo/Salto x 2 e Montevidéo/Paissandú. Possivelmente entre nº Muller 67/69. Pontos de ferrugem - 240 Euros só dos 
selos usados. No catalogo Sanabria, sobre envelope tem um acréscimo de 80 %...........................................................................................................................................280
1.839  Israel - Bela coleção contendo 117 peças, quase todos envelopes e todos circulados (muitos registrados) com carimbos de 1º Voos pela Cia Israelense de 
aviação ou outras : Boac, Air France, Twa, Bea, SAS, KLM, Olimpic Airways, Swissair e outros. Incluso vôos especiais e comemorativos. Um ou outro interno ap-
enas. Raríssimas repetições. Estado Geral muito bom. Anos 1951 a 1963. Aqui pedimos menos de R$ 3 !! por peça.............................................................................280
1.840  Israel - Coleção montada em folhas quadriculadas com descrição, contendo 39 envelopes circulados com diferentes carimbos de 1º Vôos realizados pela 
Cia Israelense de aviação e outras que � zeram vôos para ou de lá. Anos 1951 a 1961.....................................................................................................................................150

BANDEIRAS

1.841   Lote com 79 diferentes peças � latélicas em geral entre anos 1896 e 2002. Muitos circulados..........................................................................................................220

BOMBEIRO/FOGO

1.842    Lote com 96 diferentes peças � latélicas em geral entre anos 1896 e 1996. Incluso: Vela, Chama e Prevenção..............................................................................350
1.843 - Brasil - 5 recibos de pagamento referente renovação de seguro contra fogo, da empresa: Cia Petropolitana - Petrópolis, sendo 4 da empresa: Imperial Fire 
Insurance Companny (agencia do RJ) e 1 da Alliance Life and Fire Assurance Company (John H. Bellamy - agente no RJ) 2 com selos � scais pagando o valor do 
imposto e 3 com indicação de pagamento através de carimbo. Anos 1887, 1890, 1900, 1901 e 1903...............................................................................................................120

BICICLETA/CICLISMO

1.844    71 Peças diferentes. Incluso 2 com blocos. Anos 1949 a 2006.......................................................................................................................................................280

BRASILIANA

1.845     177 Peças diversas diferentes, todas relativas à diversos aspectos:Exposições/Eventos � latélicos, Esportes, Visitas de Presidentes, Conferências, Mapas e + 
uma série de outros aspectos. Pelo menos 25 paises diferentes. Anos 1922 a 2014. Pouco comum aparecer quantias assim. Aqui pedimos pouco + de R$ 2 por peça 
que em muitos casos sequer paga o valor do selo usado....................................................................................................................................................................................360
1.846   SÓ PARTE AÉREA - Lote com 25 diferentes envelopes, grande maioria circulados e todos alusivos à 1º voos, voos comemorativos/especiais/rotas etc. Anos 
1937 a 1980....................................................................................................................................................................................................................................................................125

CAFÉ

1.847   SÓ BRASIL - Conjunto com 31 diferentes peças entre anos 1908 e 1994. Incluso carimbos, envelopes timbrados, Máximos etc. Todas as peças de alguma 
forma tem ligação com o tema....................................................................................................................................................................................................................................300
1.848   BRASIL - Ano 1927 - Lote com 5 peças, todas circuladas e com o carimbo Zioni # 9 e alusivo à Exposição do 2º Centenário do Café (S.Paulo) O carimbo foi 
aplicado entre os dias 25/10 e 25/11. Aqui temos as datas: 28.10 / 30.10 / 4.11 sobre envelope expresso com recibo anexo / 10.11 - cartão timbrado do evento enviado 
do Palácio das Indústrias por Mário de Sanctis e 20.11. Este carimbo é um dos primeiros do mundo relativo à este tema.........................................................................200

CHRISTOVÃO COLOMBO

1.849    Só Chile - Coleção contendo 31 inteiros postais, todos diferentes entre si e 26 deles circulados. Alguns para o exterior : Alemanha, Bélgica e Uruguay. 
6 com selos adicionais e 2 peças não são inteiros. Anos 1890 à começo dos anos 10. Montados em folhas de album..................................................................200
1.850   54 peças diferentes, desde antes do ano 1900 até os anos 1990.......................................................................................................................................................180
1.851    Lote com 109 peças diferentes entre anos 1886 e 1995...........................................................................................................................................................................180

CINEMA

1.852    33 peças diferentes, sendo 16 Máximos da Nova Zelandia alusivos ao � lme "Senhor dos Anéis" Anos 1960 a 2004...........................................................150

CRUZ  VERMELHA

1.853  */(*) Bélgica - Ano 1914 - VARIEDADES - Selo Yvert 129 (5c) Conjunto com 6 diferentes variedades: Cruz Vermelha batido 4x !! + Par sem picote + selo sem 
picote e sem a cruz + selo picotado sem a cruz e 2 selos picotados em papéis tintados diferentes...................................................................................................................120
1.854  */(*) Bélgica - Ano 1914 - VARIEDADES - Selo Yvert 130 (10c) Conjunto  com 5 diferentes variedades: Par sem picote + 2 selos sem picote em diferentes papéis 
tintados + 2 selos picotados em diferentes papéis tintados ....................................................................................................................................................................................100
1.855  */(*) Bélgica - Ano 1914 - VARIEDADES - Selos Yvert 131 (20c) Conjunto com 7 diferentes variedades: Cruz dupla e deslocada + selo picotado, sem cruz em 2 
diferentes papéis + sem picote e sem a cruz + par sem picote e com a cruz deslocada e 2 selos picotados em diferentes papéis tintados..................................................200
1.856  */(*) Brasil - Ano 1963 - Selo RHM C493 - VARIEDADES - Cartela com 6 diferentes variedades, maioria em múltiplos: Quadra com pliê em 2 selos + Par, 1 selo 
com tinta escorrida + Tira de 5 + par, com a cruz deslocada para a esquerda + tira de 5 horizontal em emenda de bobina vertical + tira de 5 com o fundo empastado + 
selo isolado com a cruz deslocada para a direita. ....................................................................................................................................................................................................120
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1.857 - Disney - 13 peças

1.861 - Escotismo - 29 peças

1.867 - Olimpíada Insbruck - 186 peças 1.868 - Jogos Olímpicos - 119 peças

1.869 - Futebol/Pelé - 38 peças1.866 - Esportes aquáticos - 138 peças

1.880

1.865 - Emenda de Bobina

1.871 - Album figurinhas

1.877 - 4 diferentes Cadernetas 1.873 - Livro oficial Olymplilex

1.870 - Inverno - 209 peças 1.872 - Esportes em geral - 125 peças

1.874 - Olimpíada Seul - 32 envelopes

1.862 - Coleção montada em 61 folhas expositivas
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DISNEY
1.857     Anos 1976 a 2007 - Lote com 13 peças diferentes, maioria Fdc's: Uganda, Brasil, São Marino, Estados Unidos, Dominica e São Vicente................................50

EGIPTOLOGIA

1.858     Anos 1889 a 2004 - Lote com 18 diferentes peças....................................................................................................................................................................................55

ENERGIA

1.859   27 Peças diferentes entre anos 1956 e 1997. Incluso Einstein, Barragens e Represas....................................................................................................................110

ESCOTISMO

1.861    Lote com 29 diferentes peças � latélicas em geral entre décadas de 50 e 90. Incluso 2 Fdcs com Blocos do Togo (ano 1961) em diferentes cores. Boa variedade 
de paises.........................................................................................................................................................................................................................................................................125
1.862  **/*/(*)  Coleção montada em 61 folhas expositivas (tamanho A4) e intitulada : Escotismo e Bandeirantes. Acreditamos que não esteja completa, pois no roteiro que 
segue anexo tem outros capítulos. Nada de muito especial, mas diversas séries completas com nelhor cotação e algumas poucas peças, além de alguns blocos. Basicamente 
entre décadas de 30 e 80. Certamente aproveita-se algo numa eventual melhor montagem..............................................................................................................................500

ESPERANTO

1.863    52 peças diferentes entre anos 1923 e 1994........................................................................................................................................................................................200

ESPORTES EM GERAL (INCLUSO JOGOS OLÍMPICOS)

1.864  **  Australia - Ano 2000 - Jogos Olimpícos de Sidney - Yvert 1903/1904 ambos em folhas completas com 20 selos e com a vinheta lateral personalizada - 100 
Euros ++.........................................................................................................................................................................................................................................................................150
1.865  **  Brasil - Ano 1962 - Campeonato Mundial de Futebol - Selo RHM 483 em folha completa com 25 selos e EMENDA DE BOBINA vertical atingindo as 5 ti-
ras. Pouco vulgar...........................................................................................................................................................................................................................................................150
1.866    DE AGUA EM GERAL - 138 peças diferentes entre anos 1966 e 2003. Incluso Vela, Remo, Canoagem, Moto Aquatica, Natação, Polo Aquatico, Mergulho, Ski 
Aquático etc...................................................................................................................................................................................................................................................................290
1.867 OLIMPÍADA DE INVERNO INSBRUCK 1976 - Caixa com 186 peças, quase todas da Austria (onde foi realizada) 33 delas com frânquia mecânica. 
Diversos registrados. Aqui saindo à menos de R$ 1,50 !! por peça................................................................................................................................................................260
1.868    SÓ OLIMPÍADAS - Lote contendo 119 ! diferentes peças � latélicas em geral. Diversidade de países. Anos 1936 a 2000.........................................................480
1.869    COPA DO MUNDO DE FUTEBOL - Anos 1950/2006 - Lote com 38 peças diversas do Brasil e 5 do Exterior. Diversos editais, incluso o nº 0001 !! selado, 
do Pelé. No meio, material relativo ao Pelé...............................................................................................................................................................................................................150
1.870    DE  INVERNO - Caixa com 209 peças diferentes, maioria relativa às Olimpíadas de Inverno. Anos 1943 a 2000. Vários com blocos.......................................360
1.871 - JOGOS OLIMPICOS DE 1932 (Los Angeles) Album impresso nos anos 30 na Alemanha Reich, contendo 200 � gurinhas diferentes, parte coloridas. Form-
ato maior - Completo e muito bem conservado......................................................................................................................................................................................................200
1.872    Lote com 125 peças diferentes, abrangendo uma boa quantidade de modalidades esportivas, além de outros aspectos envolvidos no Esporte. Década de 50 
à anos 2000. Aqui pedimos bem menos de U$ 0,70 por peça.................................................................................................................................................................................500
1.873   /*/** ANO 1987 - EXPOSIÇÃO MUNDIAL DE FILATELIA TEMÁTICA - OLYMPHILEX - Coleção dentro de folder o� cial da exposição, contendo 40 
diferentes itens, predominando as peças � latélicas de um modo geral. Variedade de países...............................................................................................................................250
1.874    ANO 1988 -  OLIMPÍADA SEUL  -  Coréia do Sul - Porta envelopes timbrado da Korean Philatelic Center, contendo 32 envelopes com diferentes carim-
bos alusivos ao evento e entre anos 1985 e 1988.......................................................................................................................................................................................................150
1.875    /** JOGOS OLIMPÍCOS 1948-2004 - Album de luxo, timbrado e o� cial do correio Alemão, com estojo, contendo só emissões no estado ** e diversas peças, 
com  texto explicativo e todos em hawid transparente, explanando principalmente a participação Alemã nas Olimpíadas, com vasta informação a respeito, recordes, 
atletas, modalidades esportivas etc. Qualidade e origem européia, sem 1 ponto de ferrugem..........................................................................................................................300

EUROPA CEPT

1.876  */**  Chipre - Lote com 3 diferentes séries completas. Yvert 207/209, 217/219 e 232/234 - Anos 1962 a 1964 - 235 Euros = Cerca de R$ 1.550 ..........................150
1.877   **  Islandia - 4 diferentes Cadernetas: Yvert 825, 826, 839 e 840 - 110 Euros = Cerca de R$ 740...........................................................................................................100
1.878    Lote com 76 diferentes peças � latélicas em geral, sendo 60 Fdcs e 16 circulados - 23 paises diferentes. Década de 60 a 80.......................................................150

EXPOSIÇÕES FILATÉLICAS

1.879   /*/(*)/◉  INTERNACIONAL - Coleção dentro de 4 Albuns com folhas quadriculadas e só até o começo dos anos 60. Conjunto mundial, mas com pre-
dominância aos paises europeus. Composto de selos isolados, séries completas e dezenas de peças � latélicas de um modo geral (Fdcs, carimbos, máximos, folhinhas 
etc) Muitos itens medianos e melhores, como: Uruguai 1927 (80 Euros) Russia (305 Euros) Romenia (60 Euros) Polonia (125 Euros) Hungria (168 Euros) e Tche-
coslovaquia (500 Euros !) Incluso material sem picote. Só estes poucos citados já somam 1.238 Euros (Cerca de R$ 8.300) Uma pasta tem seu material meio "curvo" 
em função da conservação, mas com uma boa prensada eles � cam retos novamente. Coleção com "potencial"........................................................................................1.300

FARÓIS

1.880  **  Brasil - Ano 1976 - Selo RHM 945 - VARIEDADES - Conjunto com 3 diferentes variedades, englobando 4 selos: Par horizontal sem o relevo + 2 selos com 
deslocamento horizontal do picote (um deles margem superior de folha)...........................................................................................................................................................100

Consulte as condições de pagamento e� ecial para e� a Venda Sob Ofertas no item #8
das condições gerais. Lembrando novamente que e� a VSO será exclusivamente por escrito.
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FAUNA EM GERAL

1.881  ** Costa do Mar� n - Ano 1985 - Yv 720A/C (Aves)  Michel A848/C848 - Série completa em blocos de 25 selos, SEM PICOTE - 252 Euros cada série 
picotada no catalogo Yvert e 500 !! Euros no catalogo Michel de 2007.  Picotados marcariam  6.300 Euros pelo Yvert e 12.500 !! Euros (Cerca de R$ 84.000) 
pelo Michel. Ideal "abrir" em múltiplos menores e revender. Aqui pedimos cerca de 3% !! do seu valor, que é "dado"................................................2.700
1.882  **  Moçambique - Ano 1976 - PROVAS - Conjunto contendo 29 diferentes PROVAS, todos sem picote e gomados. Série Yvert Ex 614/625. Incluso de Centro, 
de Moldura, Uncolor, Bicolor, Cores diferentes etc. Não sabemos se engloba todos os faciais. Seguramente valem os R$ 6 (pouco + de U$ 1 !!) por cada....................170
1.883    AVES EM GERAL - Lote com 167 !! diferentes peças � latélicas em geral. Anos 1904 à década de 90. Enorme variedade de paises e períodos. Em alguns 
casos o animal pode estar misturado com outra familia de animais e/ou temas.Aqui pedimos apenas R$ 3 por peça..................................................................................500
1.884  */**  BALEIAS – 3 cartelas contendo dezenas de séries/selos/Blocos, todos diferentes e também sem carimbo, com muito material **. Vários itens marcando 
acima de 20 Euros de catalogo. Incluso série completa de Tonga (77 Euros – Pontos de ferrugem) A quase totalidade do material, é das Ex Colonias Inglesas. Como 
geralmente acontece em Fauna, algumas séries tem outros animais no meio. Tudo etiquetado e somando 507 Euros = Acima de R$ 3.400. Aqui pedimos - de 9% 
do valor de catálogo,  que dá boa margem para revenda, além de ser de um tipo de “animal” especi� co. Prevalecem as décadas de 70 e 80...................................285

1.883 - Aves em geral - 167 peças

1.882 - 29 diferentes PROVAS

1.903 - Orquídeas - 76 Fdcs diferentes

1.886 - Borboletas - 25 peças 1.890 - Felinos - 42 peças

1.902 - Orquídeas - Enorme coleção em 3 Albuns
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FAUNA EM GERAL (Continuação)

1.885     BESOUROS - 61 peças diferentes entre anos 1958 e 2002. Incluso algo de Aranhas, Formiga e Gafanhoto................................................................................150
1.886    BORBOLETAS/MARIPOSAS - Lote com 25 diferentes peças � latélicas em geral. Anos 1951 a 2005.........................................................................................110
1.887   BORBOLETAS/MARIPOSAS - 99 peças diferentes, maioria Fdcs e entre anos 1960 e 2012..........................................................................................................215
1.888    BOVINOS - 44 peças diferentes entre Anos 1940 e 1992. Incluso Búfalo.............................................................................................................................................100
1.889     CONCHAS/CORAIS - 47 peças diferentes, maioria Fdc's entre anos 1963 e 2002 - 2 com Blocos...............................................................................................200
1.890    FELINOS - 42 diferentes peças em geral. Entre anos 1898 à 2009. Em alguns pode estar misturado com outra familia de animais e/ou temas.......160
1.891  CRUSTÁCEOS - 25 peças diferentes, maioria Fdcs e entre anos 1982 e 1994................................................................................................................................100
1.892     FELINOS em GERAL - 102 peças diferentes entre anos 30 e ano 2000..............................................................................................................................................350
1.893     GALOS - 33 peças diferentes entre  anos 1939 (fragmento) e 1988. Incluso vários circulados.........................................................................................................90
1.894    GIRAFAS - 25 peças diferentes entre anos 1952 e 1993........................................................................................................................................................................100
1.895    SAPOS/RÃS - 29 peças diferentes, maioria Fdcs e entre anos 1963 e 2000......................................................................................................................................120
1.896    TARTARUGAS - 27 peças diferentes entre anos 1963 e 1992..............................................................................................................................................................100
1.897    URSOS - 36 peças diferentes entre anos 1957 e 1993............................................................................................................................................................................110
1.898    Caixa contendo 219 peças diferentes: circulados, carimbos, Fdcs, inteiros postais e outras peças � latélicas em geral. Abrange de tudo um pouco. Grande 
variedade de paises e entre anos 1897 à começo dos anos 2000. Aqui pedimos menos de R$ 2,50 !! por peça que é muito barato.............................................................550

FEIRA  DE  LEIPZIG

1.899  Anos 1931 a 2000 - Lote com 42 diferentes peças: Fdc's, regitrados, Feldpost, carimbos, circulados etc. Parte vindo para o Brasil.........................................150

FLORA EM GERAL

1.900  ◉/** CACTOS/ÁRVORES - Coleção dentro de pasta, contendo 224 itens diferentes entre séries/Blocos e mini folhas. Talvez uns 10% estejam carimbados, 
mas todo o resto sem carimbo, com muito material **. Diversas séries com seus respectivos Blocos. Incluso 2 Cadernetas. Predominam as décadas de 60 a 80, mas 
algo antes disto no meio. Cerca de 1.200 Euros de catalogo = Cerca de R$ 8.100. Aqui pedimos apenas ín� mos 6% !! deste valor, que no caso de uma revenda no 
varejo é possível duplicar facilmente o valor pago..............................................................................................................................................................................................520
1.901   ◉/** COGUMELOS - Coleção dentro de pasta, contendo 249 itens diferentes entre séries/Blocos e mini folhas. Talvez uns 10% estejam carimbados, mas 
todo o resto sem carimbo, com muito material **. Diversas séries com seus respectivos Blocos. Incluso 2 Cadernetas. Predominam as décadas de 70 a 90, mas algo 
antes disto no meio. Cerca de 1.600 Euros = Cerca de R$ 10.800. Usamos a mesma proporção do lote acima, ou seja, 6% do valor de catálogo...............................650
1.902  /**/* ORQUÍDEAS - Enorme coleção acondicionada em 3 albuns próprios, com centenas e centenas de séries, basicamente separadas por país ou 
continente. Só de Blocos, são + de 150 !! todos diferentes, fora as mini folhas/ dezenas e dezenas de peças em geral, material sobressalente, repetições, material 
que não foi colocado nos albuns, catalogo ilustrado alusivo ao tema. Ao todo temos 8 volumes (7 com selos e peças e 1 referente ao catalogo ilustrado) Basica-
mente começa nos anos 30 e vem até o começo dos anos 2000. Incluso várias sem picote. Basicamente todas foram adquiridas individualmente ou em pequenos 
lotes. Se forem adquiridas isoladamente, certamente a pessoa gastará + que o dobro que pedimos pelos lote todo. Oportunidade ímpar para se adquirir uma 
coleção com "potencial" desta planta, que é seguramente a + procurada e colecionada dentro do seguimento de Flora. Mediante solicitação poderemos enviar 
algumas imagens pelo whatsap......................................................................................................................................................................................................2.000
1.903  ORQUÍDEAS - Só FDCs - Coleção com 76 diferentes (sem Brasil) Décadas de 60 a 90. Diversos itens melhores no meio: Bolivia Bloco Michel 148 (26 
Euros para sem carimbo) Costa Rica Yv 600/619 (45 Euros para sem carimbo) China Yv Bloco 49 (22 Euros para sem carimbo) Ecuador Yv 1006/8 + Aéreos 722/25 
(28,50 Euros para sem carimbo) Gana Yv 41/53A e 201/11 (65 Euros para sem carimbo) Hungria Yv 3129/34 + Bloco 193 (41 Euros para sem carimbo) e Uganda Yv 
620/3, 644/7, 678/81, 699/702 + Blocos 114 e 119 (40 Euros para sem carimbo) - Só estes citados cotam 267 Euros = Cerca de  R$ 1.800.............................................325
1.904  ORQUÍDEAS - 104 peças diferentes: Postais, Aerogramas, Circulados, Carimbos, Inteiros Postais, Franquia Mecânica etc. Alguns registrados no meio. 
Não há nenhum FDC, que estão no lote acima. Sem Brasil. Pelo menos 35 paises diferentes. Anos 1947 a 2006. Pouco comum aparecerem quantias assim e nos 2 
lotes (este e o superior) quase não há repetição, portanto seria um belo começo de coleção com 180 peças basicamente diferentes !...................................................285
1.905  ◉/** ORQUÍDEAS  - Coleção dentro de pasta, contendo 142 itens diferentes entre séries/Blocos e mini folhas. Menos de  10% estão carimbados, mas todo 
o resto sem carimbo, com muito material **. Diversas séries com seus respectivos Blocos. Bem abastecido nas procuradas séries da Guiana Britanica. Incluso itens 
nelhores, como: � ailandia Yv 470/77 (85 Euros) e Venezuela Yv 649/56 + Aéreos 755/64 (40 Euros) De todas as � ores, é sem dúvida, a + procurada. Di� cilmente 
este tipo de material é encontrado por menos de R$ 2 o Euro. Cerca de 1.250 Euros = Cerca de R$ 8.400. Aqui pedimos apenas 8% !! deste valor................................650

FRUTAS

1.906   54 Peças diferentes entre anos 1956 a 1999...........................................................................................................................................................................................100

LIONS

1.907   95 peças diferentes, sendo 47 do Brasil. Anos 1940 a 2012...................................................................................................................................................................180

1.898 - Fauna em geral - Caixa com 219 peças diferentes 1.904 - Orquídeas - 104 peças
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1.909 - Medicina - 100 peças 1.913 - Música - 295 ! peças

1.912 - Música - 54 Cartões

1.914 - Música - Coleção montada em 19 folhas

1.918 - Natal - Todos Variedades

1.924 - Carimbologia Navegação - 76 Selos

1.925 - Navegação - 259 peças

1.927 - Navegação - Só Sinistros 1.922 - Natal - 74 Máximos 1.915 - Só Austria - 24 peças
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MÃOS
1.908    27 diferentes peças � latélicas em geral entre década de 50 e 90...........................................................................................................................................................100

MEDICINA

1.909    Lote com 100 diferentes peças � latélicas em geral, maioria carimbos alusivos e Fdcs, mas vários circulados pelo meio. Incluso De� cientes, Tabaco, Aids, 
Tuberculose etc. Décadas de 30 a 90. Boa variedade de países...............................................................................................................................................................................300
1.910  AIDS - 25 peças diferentes, entre anos 1987 a 2013...........................................................................................................................................................................100

MINERALOGIA

1.911    55 peças diferentes entre anos 1957 e 2004........................................................................................................................................................................................200

MÚSICA

1.912    Lote com 54 postais diferentes entre: Máximos, Postais e Cartões (selados e não) + caderneta da Austria com 15 diferentes postais preto/branco (Ópera de 
Viena) entre década de 20 e 80. Todos de países Europeus.....................................................................................................................................................................................250
1.913    Conjunto em caixa de sapato, contendo 295 peças � latélicas diferentes (Fdcs, carimbos, franquia mecânica, Máximos, circulados etc) entre décadas de 
40 e 90. Grande variedade de paises. Incluso Músicos, Instrumentos Musicais, Festivais, Teatro, Partituras, Hinos e muitos outros aspectos. Aqui pedimos menos 
de U$ 0,70 por peça que é muito barato................................................................................................................................................................................................................900
1.914    Coleção intitulada: A Música na Filatelia, composta por 19 folhas montadas em antigo padrão e segundo descrição, pertenceu à Heitor Sanchez. Composta 
de selos e peças e só até o começo dos anos 60. Alguns itens melhores, como: Alemanha Federal Bloco Michel 2 sem carimbo e com carimbo comemorativo (108 
Euros) selo isolado do Reino Paladino Michel Especial 12 PFI Usado (25 Euros) Berlin Michel # 87 sobre cartão e Fdc - 150 Euros + e França Yvert 957 sem picote - 
35 Euros..........................................................................................................................................................................................................................................................................150

NATAL

1.915    Só Austria - Lote com 24 peças diferentes, maioria Christkindl, mas também canção "Noite Feliz". Anos 1954 a 1998. Parte circulados.............................120
1.916    Só Austria e Christkindl - Lote com 50 peças diferentes entre anos 1954 (fragmento) e 1999. Maioria só carimbos, mas alguns circulados com a etiqueta 
amarrando na peça com o carimbo. Em alguns casos o carimbo é igual, mas o nº da agência diferente.........................................................................................................120
1.917    Só Ilhas do Canal - Lote com 25 Fdc's diferentes e assim distribuido pelas 3 localidades: Jersei (8 entre anos 1986 e 1994) Man (8 entre anos 1979 e 1994) e 
Guernsey (9 entre anos 1985 e 1994) Valor dos selos sem carimbo: 158 Euros = Acima de R$ 1.000 sem considerar o plus pelas peças.................................................120
1.918  ** Brasil - Ano 1972 - VARIEDADES - Selo RHM C764 - 5 diferentes variedades: Preto empastado + descentrado na horizontal + ocre empastado + risco na 
palavra natal e sem picote (margem superior de folha)...........................................................................................................................................................................................100
1.919  */** Canadá - Coleção com 19 diferentes CADERNETAS, entre década de 90 e começo de 2000. Maioria **, mas algumas com pontos de ferrugem. Só cal-
culamos o facial : U$C 82 = cerca de R$ 300 - Lote 11.685 da nossa 65ª VSO, agora oferecido com preço estremamente reduzido................................................135
1.920    Uganda - Anos 1986 a 1994 - Lote com 26 diferentes Fdc's, incluso vários com blocos. Valor dos selos sem carimbo: 191 Euros = R$ 1.250.........................120
1.921    Lote com 71 peças diferentes entre décadas de 60 e começo de 90. Grande maioria Fdc's. Boa variedade de países....................................................................120
1.922 MÁXIMOS POSTAIS  - Lote com 74 diferentes entre anos 1973 e 1998 - 17 países diferentes, predominando a Europa.........................................................130
1.923 - Coleção premiada várias vezes nacionalmente e em exposições bi-nacionais, composta de 80 folhas harmoniozamente montadas e distribuido em vári-
os capitulos. Diversos itens interessantes no meio, como: 2 V-Mails (1 ainda em formato grande) + Envelope com voo especial da India Inglesa (1936) + Vôo 
especial do Zeppelin (1934) + Bloco da � uringia (400 Euros) + Penny Black usado (sem margens) + Envelope registrado com série dos sinos de Berlin (1953) 
+ Sobrecarta pré � latélica do Brasil, saindo de Lorena (SP) sem carimbo, mas com data 25.12.1836 + Fórmula Social de Portugal + Cartão Postal de Betlém 
- Levante Austríaco(ano 1899) e muito mais. Durante anos sempre na ocasião do Natal, esta coleção foi exposta em diversas agencias dos Correios. Além da 
coleção montada, acompanha outra da Austria e só dos carimbos de Cristkindl (Menino Jesus) também montada em 50 folhas de exposição, com cerca de 100 
peças no total. Ex coleção Cláudio Monteaperto. Fotografamos algumas páginas, para que o comprador tenha uma idéia de como foi montada...........2.200

NAVIOS/NAVEGAÇÃO
1.924  ◉ CARIMBOS - Cartelas com belo conjunto mundial com 76 selos, maioria com carimbo PAQUEBOT ou PAQUETE, mas também linhas, nomes de navios, 
postado em alto mar etc. Variedade de paises: Inglaterra, França, USA, Funchal, Tasmania, Guiné Portuguesa, Brasil, Alemanha Reich, Macau, China e Senegal. Maio-
ria parciais até em função do tamanho do carimbo e do tamanho do selo, mas alguns 100%, bem como alguns fragmentos. Só material até anos 30. Pouco comum 
agrupar um conjunto assim.........................................................................................................................................................................................................................................300
1.925    2 Porta envelopes formato grande, contendo 259 peças em geral e todas com alguma ligação junto ao tema: Circulados, Fdcs, carimbos em geral (viagens, de 
navios, eventos náuticos etc) navegadores e + diversos outros aspectos. Variedade de paises, mas predominando os Europeus. Sem Brasil. Se houver alguma repetição, 
é minima. Décadas de 30 a 90. Aqui pedimos R$ 2,20 por peça que é vantajoso até numa revenda................................................................................................................600
1.927 SÓ SINISTROS  - Conjunto em 3 folhas , originário da premiada coleção de Francisco Sérgio Marinho (DF) composto de 5 peças, todas avariadas em 
função de acidentes com seus relativos navios: Camorin (1930) Mongolia (1917) SS Russie (1901) Finance (1908) e outro do Egito para a Italia com carimbo Naufrágio. 
Todos devidamente descritos e no estado normal de peças deste seguimento.....................................................................................................................................................500

NUMISMÁTICA

1.928  ** Coleção dentro de classi� cador, contendo 71 séries/selos/mini folhas diferentes entre décadas de 70 e começo de 90. Todos etiquetados. Acompanha + 33 
peças � latélicas diferentes com alusão ao tema, que engloba: Moedas, Notas, Bancos e algo de Medalhas. Os selos cotam 557 Euros (Cerca de R$ 3.700)...................400

PESCA

1.929    45 peças diferentes, entre anos 1961 a 2005.............................................................................................................................................................................................150

PETRÓLEO

1.930   37 peças diferentes, entre anos 1935 a 1994.............................................................................................................................................................................................170
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PINTURA/ARTE
1.931    Lote com 151 diferentes peças � latélicas em geral, entre décadas de 50 e 90, predominando os Fdcs. Incluso 5 Blocos. Boa variedade de paises. Algo de Arte 
e Escultura no meio. Aqui pedimos apenas R$ 3 por peça......................................................................................................................................................................................450
1.932  ◉/**  Volumosa coleção dentro de 2 pastas plásticas, contendo cerca de 500 itens entre séries/blocos/mini folhas (milhares de selos no total) etc. Talvez uns 10% 
do material esteja carimbado/usado, mas o restante todo sem carimbo e a grande maioria **. Muitas séries com seus respectivos Blocos. Ordenado basicamente pelos 
paises de A-Z e todos em protetores. Predominam as décadas de 60 a 80, mas algo antes e depois disto no meio. Basicamente todos diferentes. Se tem alguma repetição, 
é uma quantia ín� ma. Cerca de 2.500 Euros = Cerca de R$ 16.800. Aqui pedimos menos de 5 % !! do valor ..................................................................................................800
1.933  **/*/(*)  Só Tchecoslovaquia - Bela coleção em folhas avulsas de classi� cador, contendo 49 séries completas + 40 mini folhas (parte destas mesmas séries) + 6 
Blocos. Todos diferentes e vindo desde a 1ª série (75 Euros) até o ano 2002. Só do tipo "grande". Tudo sem carimbo, maioria **, mas alguns (*) no meio, bem como 
alguns com pontos de ferrugem. Interessantes valores no meio, como Yv.:  1530/34 (75 Euros) 1601/05 (50 Euros) 2415/19 (55 Euros) 2556/60 (55 Euros) 2655/59 (50 
Euros) 2697/700 (55 Euros) 2701/05 (100 Euros !) e 2783/5 (80 Euros) Incluso algo de Tesouros no meio - 1.160 Euros de catalogo = Cerca de R$ 7.800. Aqui pedimos 
apenas 8% do valor de catálogo, que é muito vantajoso, visto qe não é toda hora que aparece este tipo de material e nesta quantidade. Mediante solicitação, enviare-
mos a relação dos numeros dos selos constantes neste lote......................................................................................................................................................................................630

1.931 - Pintura/Arte - 151 peças

1.933 - Coleção com 1.100 Euros

1.934 - Pintura/Arte - 253 peças

1.942 - Trajes/Costumes - 34 peças1.935 - Album figurinhas

1.938 - Papa João Paulo II - 47 Pçs

1.944 - Série completa em folhas **

1.946 - 75 Anos UPU - Série completa **
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PINTURA/ARTE (Continuação)

1.934    Caixa de sapato com 253 peças diferentes, predominando os Fdcs e muitos em séries completas, bem como Blocos, mini folhas etc. Variedades de paises e 
épocas. Pela 1ª vez temos uma quantidade de peças assim para venda. Incluso algo de Arte em geral, escultura etc. ...................................................................................700
1.935 - Album com 100 � gurinhas diferentes, editado nos anos 30 na Alemanha e denominado: Die Malerei der Gotik und früh Renaissance (A pintura do Gótico à 
Pré Renascença) - Volume 2 - Completo, com todas em cores e em formato maior - Luxo...............................................................................................................................170

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

1.936    CAMPO DE PRISIONEIROS DE RUHLEBEN - Coleção harmoniosamente montada à nivel de exposição internac-
ional, contendo 21 folhas montadas com texto em inglês, com escassas peças, material de Judaica, Correspondências, selos etc 
todos relativos a este Campo de Prisioneiros entre anos 1914 e 1917 e parte delas, especi� camente ao serviço denominado " 
RXD - Ruhleben Express Delivery" que utilizou "selos e peças próprias" para o envio de correspondências dentro do campo. 
Este serviço durou apenas 10 meses, de 18.Julho.1915 à 2.Abril.1916, sendo depois extinto. Segue além da coleção em sí, um 
pequeno resumo do que seria este "correio" e livro da German Philatelic Society a respeito. Coleção oriunda do exterior, muito 
limpa e no padrão de qualidade de lá. Nunca antes tivemos algo similar à venda e não acreditamos que exista algo similar no 
Hemisfério Sul. A vantagem desta coleção é que ela tem "começo e � m"..................................................................................6.000

RÁDIO

1.937    63 peças diferentes, entre anos 1938 a 1998. Incluso alguns cartões de radioamadores (não selados)...........................................................................................100

RELIGIÃO
1.938    PAPA JOÃO PAULO II - Lote com 47 diferentes peças � latélicas em geral, predominando peças do seu país de origem (Polonia) e algo de suas viagens. 
Décadas de 80 e 90........................................................................................................................................................................................................................................................130

ROTARY

1.939    130 peças diferentes, sendo 56 do Brasil. Anos 1948 a 2005................................................................................................................................................................200

TELEFONE

1.940   54 peças diferentes, entre anos 1934 a 1992.............................................................................................................................................................................................100

TRAJES TÍPICOS/COSTUMES

1.941    28 peças diferentes, maioria Fdcs. Entre anos 1957 a 1999.....................................................................................................................................................................80
1.942    34 peças � latélicas em geral, maioria diferentes. Incluso: Danças,Festivais e Folclore. Décadas de 30 a 90...................................................................................100

TRANSITO

1.943    72 peças diferentes, entre anos 1938 a 1993............................................................................................................................................................................................220

UNIFORMES MILITARES

1.944  **  Santa Lucia - Ano 1987 - Série completa Yv 860/863 em folhas completas com 40 selos - 1.300 !! Euros (Cerca de R$ 8.700)...................................................400

UPAE

1.945    29 peças diferentes, entre anos 1946 a 2002............................................................................................................................................................................................100

UPU

1.946  ** Ano 1949 - Emissão Ônibus das Ex Colonias Francesas - Conjunto completo com 12 diferentes. Tudo ** - 140 Euros = Cerca de R$ 950..............................120
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1.948 - Vinho - Brasil - 6 itens 1.954 - 3 diferentes Variedades

1.953 - Grande Série completa

1.955 - Legião Croata - Coleção vinda do exterior

1.958 - 12 itens no total

1.960 - 15 diferentes cartões

1.956 - Campos de Trabalho

1.959 - FEB
1.962 - Prisioneiros 

1.963 - 8 Cartões
1.957 - Lote com 20 V-Mail

1.964 - Fuhrer - 24 peças

1.961 - Todos vindo para o Brasil
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UTILITÁRIOS

1.947    75 peças diferentes, entre anos 1935 a 1994. Engloba: Ônibus, Caminhões, Tratores, Carruagens, Guincho etc.........................................................................120

VINHO

1.948    /**/* Brasil  - 6 itens diferentes : 2 Envelopes circulados pela VARIG de Porto Alegre para Caxias, com chegada e com carimbo alusivo à Festa da Uva. 2 
timbres diferentes e um deles com o carimbo retangular correspondente. Selos regulares/selos Varig + Quadra selo RHM 251 (Imigração Italiana) com "orelha" no 
canto inferior direito + Tira de 5 horizontal selo RHM 335, � cando os 3 primeiros selos borrados + Selo RHM 722 (Festa da Uva) com deslocamento horizontal da 
cor verde (centro) para a direita + Selo regular RHM 565 (Colhedora de Uva) Par vertical com a impressão empastada +  Selo regular RHM 621 (66,00 Uva) Bloco 
de 6 horizontal com deslocamento do picote vertical..............................................................................................................................................................................................270
1.949    32 peças diferentes, maioria Cartões Postais...........................................................................................................................................................................................100

XADREZ

1.950  */**  Coleção montada em folhas de classi� cador, contendo 56 itens diferentes, todos completos, ou a série completa, ou o selo completo. Todos numerados. 
Enorme variedade de paises e bem concentrado entre as décadas de 70 e começo de 90. Cerca de 300 Euros (Acima de R$ 2.000) de catalogo.....................................250
1.951    Lote com 25 peças diferentes (sem Brasil) entre anos 1964 e 1986.........................................................................................................................................................90

ZODÍACO

1.952    43 peças diferentes, entre anos 1961 a 2012............................................................................................................................................................................................140

2ª GUERRA (Sequência por ano)

1.953  *  Ano 1941 - Defesa do Império - Emissão das grandes séries das Ex Colonias Francesas - Conjunto completo com 72 selos diferentes (24 Colonias) 140 Euros 
= Quase R$ 1.100..........................................................................................................................................................................................................................................................140
1.954  **  Ano 1942 - Legião Francesa - VARIEDADES - 3 diferentes variedades na sobrecarga, todas constando do catalogo Michel Especializado: V/II, V/III e V/V 
- Origem e qualidade Européia - 400 Euros = Cerca R$ 2.700...............................................................................................................................................................................500
1.955  **  Ano 1943 - Croácia - LEGIÃO CROATA - Conjunto especializado oriundo do exterior, montado em folhas com descrição e contendo 36 diferentes PRO-
VAS de cor/impressão da série Yvert 100/103 + selos normais + Bloco normal com e sem picote + 2 variedades em blocos do selo Yvert 103: Ambos com duplo picote 
vertical, um mais e outro menos deslocado. Segue alguma literatura a respeito...............................................................................................................................................1.800
1.956    Anos 1943/1944 - Alemanha Reich - CAMPO DE TRABALHO CIVIS PARA ESTRANGEIROS - 3 peças, todas censuradas e circuladas para a França. 
Campos de: Halle, Anklam e Eilenburg  (este registrado e com chegada) Vide imagem completa na web.....................................................................................................200
1.957    Ano 1944 - Estados Unidos  - Lote com 20 V-Mail (Micro� lme pequeno) todos enviados de familiares, para o mesmo soldado: Sgto Benjamin Hayward 
e todos dentro do mês de Agosto de 1944. Aqui saindo à R$ 7,50 por peça...................................................................................................................................................150
1.958  **/*  Ano 1944 ? - Gueto de Lodz - Faciais de 5, 10 e 20 Pfg, em 4 cores diferentes de cada. Figura igual aos selos Michel I/II, porém em fomato reduzido. Provas 
? Falsos ? Vendidos como vistos e o comprador está ciente disto..........................................................................................................................................................................200
1.959  **/*/(*) BRASIL - 5 diferentes variedades, sendo 4 da série da FEB do ano 1945 (Transparência, Prova, Cor deslocada e 49 estrelas - facial 1,00) e Sextilha do 
selo C246 (FAB) com pliê atingindo 3 selos. Todos em múltiplos..........................................................................................................................................................................120
1.960  - REICH - 15 diferentes cartões postais � gurando cenas e hinos/canções. Maioria da mesma série. Todos sem uso........................................................................245
1.961     Lote com 4 envelopes registrados circulados para o Brasil e sempre com alusão ao tema. Paises: Canada (ano 1945) Africa do Sul (ano 1942) Marrocos 
Francês (ano 1947) e Africa Ocidental Francesa (ano 1947)...................................................................................................................................................................................120
1.962     PRISIONEIROS de GUERRA - Lote com 9 peças diversas, entre anos 1942 e 1947. Diversos tipos de impressos/ formulários, Via Cruz Vermelha etc. Todos 
isentos de porte.............................................................................................................................................................................................................................................................150
1.963     CARTÕES POSTAIS - Lote com 8 diferentes, � gurando: Aviões, Hino, Tropas (furo) O� cial, Soldado e de Natal (Polonia - 1939) Todos sem uso...........120
1.964     FUHRER - ALEMANHA REICH - Lote com 24 diferentes peças (circuladas e não) � gurando o Fuhrer de alguma forma. Incluso 3 "� gurinhas" originárias 
do seu album e ilustrando aquarelas atribuídas a ele...............................................................................................................................................................................................180
1.965     FUHRER - POSTAIS - Lote com 12 diferentes, maioria só carimbado e não circulado. Incluso ele dividindo a imagem com Nikolas von Horty e o Principe 
Paulo da Iugoslávia. Vide imagem completa na web................................................................................................................................................................................................600
1.966     FUHRER/NIKOLAS von HORTY - POSTAIS - Lote com 3 diferentes, sendo 1 duplo. Todos com carimbo alusivo mas não circulados. Ótimo estado.......180
1.967     NOME ADOLF HITLER/SUÁSTICA - POSTAIS - Lote com 10 diferentes, alguns constando o nome dele (em praça) suástica ou outras cenas alusivas. 
Ótimo estado geral. Vide imagem completa na web................................................................................................................................................................................................400

1.965 - Fuhrer - 12 Postais

1.966 - Fuhrer/Horty - 3 Postais

1.967 - 10 Postais
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2ª GUERRA (Sequência por ano) (Continuação)

1.968     MUSSOLINI - POSTAIS - Lote com 7 diferentes, em diversas cenas. Incluso 1 Húngaro e outro do encontro com o Fuhrer. Maioria ótimo estado...........400
1.969    PORTUGAL - 3 diferentes cartões postais coloridos, sendo 1 circulado em abril/1945 internamente. 3 cenas diferentes: Canhão anti aéreo sobre reparo au-
tomóvel alemão + Artilharia do exércio alemão protegendo a costa + sapadores de construção de pontes alemãs. Todas da mesma séries e feitas pelo repórter de guerra 
PK Schödl......................................................................................................................................................................................................................................................................180
1.970  ◉/*/(*) FUHRER/SUÁSTICA - Lote com quase 500 selos, grande maioria sem carimbo: Reich, Ostland, Ucrania e Feldpostmarken...........................................200
1.971 -  FUHRER - ALEMANHA REICH - CARTÕES POSTAIS - Lote com 11 diferentes Postais (1 duplo) e pelo menos 1 circulado, os outros parte só com o carim-
bo comemorativo. Quase todos em qualidade européia..........................................................................................................................................................................................500
1.972     FUHRER - ALEMANHA REICH - Porta envelopes com 85 peças diversas entre: Circulados, Carimbos, Postais, Censurados, Inteiros Postais etc, todas 
aparecendo a imagem do "Fuhrer". Algo das Ocupações, como: Bohemia/Moravia, Governo Geral etc. Acompanham + 28 "� guras" originárias do album respectivo 
(vários tamanhos preto/branco e colorido) Aqui pedimos apenas R$ 7 por peça (sem considerar as � guras) que é bem barato, pois várias delas não são encontradas 
por menos que entre R$ 15 e R$ 25 no varejo...........................................................................................................................................................................................................600
1.973     NÃO FILATÉLICO - Lote com 25 diferentes numeros da Revista "Das III Reich" provável editado nos anos 80 + Revista especial da mesma editora, agora 
dedicado exclusivamente ao Fuhrer. Vasta documentação histórica. Ótima conservação.................................................................................................................................120
1.974 / 6 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO, contendo 4 V-Mail e selos de 2 paises. Na descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e 
entre parenteses o país/tipo. Caso for do interesse do comprador, enviaremos a informação detalhada de cada item. Lote 11.751 (V-Mail grande e depois reduzido) 
Lotes 11.801 a 11.803 (V-mail enviado das Novas Hébridas, Ilhas Salomão e Ilhas Marshall respectivamente) Lote 11.826 (Selos da Bélgica) e Lote 11.831 (Selos da
 Tchecoslovaquia) Preço original dos 6 lotes R$ 500, agora oferecido em 1 lote só, com preço bem reduzido................................................................................................320

1.968 - Mussolini - 7 Postais

1.971 - Fuhrer - 11 Postais 1.973 - 25 diferentes revistas
1.969 - Portugal - 3 Postais

1.979 - 5 Vôos 1.978 - 4 Vôos

1.977 - 9 Vôos

1.980 - Vôo das Olimpíadas

1.976 - Zeppelin - Perfins - 26 selos alusivos

1.972 - Fuhrer - 85 peças do Reich
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1.975  (*)/ CAMPO DE PRISIONEIROS POLONESES NA ALEMANHA - Surpreendente coleção montada em 47 folhas de pa-
drão de exposição Internacional, contendo: Selos, peças em geral (Inteiros Postais, Registrados ! etc) além de muitos e raros Blo-
cos, múltiplos, Folhas intereiras !! etc. Material de um modo geral, com pequenina Fora o que está montado, temos algo "extra". 
Engloba as emissões de: Woldenberg, Gross Born, Neubrandenburg e Murnau. Tudo harmoniosamente montado com texto em 
Inglês. É o tipo de coleção que não tem igual no Hemisfério Sul. Pelas 9 paginas fotografadas, tem-se uma idéia do potencial da 
coleção, que tem sua origem na Europa e consequentemente está com a qualidade de lá. Há muitos anos atrás, tivemos algum 
material "esparço" destes campos, mas nem de longe estava no nível desta coleção, que facilmente receberia uma bela "medalha" 
se participasse de uma exposição. Acompanha xerox dos catalogos Michel e Fischer (Polonia) onde consta esta emissão....18.000

ZEPPELIN 

1.976  ◉ Alemanha Reich - PERFINS - Lote com 26 selos perfurados e todos alusivos ao tema. Selos Michel 423, 455, 539 x 18, 606 x 2 e 607 x 4. Qualidade mista......90
1.977   Alemanha Reich - Lote com 9 diferentes Vôos, todos vindo para o Brasil. Sieger: 138Aa, 143Aa, 150Aa, 189Aa, 195Aa, 226Aa, 232Aa, 265Aa e 286 (Vôo de 
Natal) Desde boa conservação até peças com vinco. Pede-se veri� car. Imagem completa na web. Aqui pedimos apenas R$ 70 por peça................................................600
1.978   Alemanha Reich - Lote com 4 diferentes Vôos, todos vindo para o Brasil. Sieger: 189Aa, 214Aa, 219A e 401Aa (este voado internamente) Boa/muito boa 
qualidade geral..............................................................................................................................................................................................................................................................300
1.979   América do Sul  - Lote com 5 diferentes Vôos, todos circulados ao exterior. Sieger: 145 (Argentina - Registrado) 153A (Bolivia) 160 (Bolivia) 182 (Paraguai 
- envelope tipo janela) e 256 (Argentina) Anos 1932 a 1934. Boa qualidade geral..............................................................................................................................................250
1.980   Alemanha Reich - Ano 1936 - Vôo Especial realizado durante às Olimpíadas de 1936 - 4 peças (3 envelopes e 1 Inteiro Postal) circulados dentro da Alemanha, 
com os carimbos alusivos. Sieger 427 x 3 e 427Ba (com selos alusivos)................................................................................................................................................................200
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1.981 - Vôo da Olimpíada

1.982 - 8 Postais

1.990 - 29 peças perfuradas

2.000 - Todos da Suiça

1.989 - 58 peças com Perfin

1.993 - 15 Envelopes

2.007 - Figuras - 64 diversos

1.996 - Estados Unidos - 845 selos para estudo

2.001- Europa - 619 selos para estudo

2.005 - Mundial - Envelope com 500 selos para estudo

1.997 - França - 329 selos para estudo 2.002 - Europa - 649 selos para estudo

1.984 - Todos selos nº 1

1.987 - Pré Cancelados - 2.280 selos para estudo

1.983 - 13 diferentes fotos originais do LZ 127
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ZEPPELIN (Continuação)
1.981   Alemanha Reich - Ano 1936 - Vôo Especial realizado durante às Olimpíadas de 1936 - 3 peças (2 envelopes e 1 Cartão) circulados para o Brasil, com os 
carimbos alusivos.  2 com chegada. Um deles com carimbo de bordo. Sieger 427Aa (de Bordo)  427B e 427Ba (com selos alusivos).......................................................200
1.982  8 Cartões Postais da Alemanha, quase todos sem uso e a maioria � gurando o LZ 127 (tipo foto) ...................................................................................................225
1.983 - ALEMANHA - Anos 30 - 13 diferentes fotos originais alusivas ao dirigível LZ 127, todas medindo cerca de 16 x 22 cm. Acompanha folheto de propaganda. 
Aqui pedimos menos de  R$ 30 !! por foto original..................................................................................................................................................................................................360

SELOS Nº1
1.984  ◉ EGEO - Conjunto completo com 12 diferentes localidades, todas de acordo com o catalogo Sassone..............................................................................................100
1.985  ◉/*/(*)  EX COLONIAS FRANCESAS - Conjunto com 13 diferentes: Guiné, Dedeagh, Oubangui, Wallis e Futuna, Levante, Hoi Hao, Packoi, Moheli, Canton, 
India, Mayotte, Africa Ocidental e Polinésia.............................................................................................................................................................................................................100
1.986  ◉/*/(*)  Coleção com 81 diferentes SELOS Nº 1. Engloba quase todos os continentes e muitos territórios que não existem +. Maioria são o selo nº 1 pelo catalogo 
Yvert, mas outros pelo catálogo Michel e outros pelo catálogo Sassone. Todos identi� cados. No meio, nº 1 de Heligoland, mas que deve ser uma reimpressão. Aqui 
saindo na média de R$ 5 (cinco Reais) por selo.......................................................................................................................................................................................................520

PRÉ CANCELADOS
1.987  ◉  ESTADOS UNIDOS - 2.280 selos para estudo..........................................................................................................................................................................................340

PERFINS (PERFURADOS) 
1.988  ◉  ALEMANHA REICH - Envelope com acima de 3.100 !! para estudo....................................................................................................................................................500
1.989    ALEMANHA REICH – 58 peças circuladas (maioria internamente) com diferentes perfurações e entre anos 1895 e 1942. Incluso 3 Boletins de Expedição 
de mercadorias, indo para a Suíça, com selos da emissão Germânia.....................................................................................................................................................................270
1.990     ALEMANHA REICH - 29 Peças circuladas internamente, somente até o ano 1900 ! Apenas 1 com circulação para o exterior (Dinamarca)........................245
1.991    ALEMANHA REICH - SÓ EMISSÃO GERMANIA - Coleção contendo 85 peças, a principio com diferentes perfurações. Basicamente todas circuladas in-
ternamente. Boa parte timbradas, o que ajuda na identi� cação da perfuração. Montadas em folhas quadriculadas com album. Incluso : Envelopes, Impressos, Cartões, 
Remessa de Valor etc. Aqui pedimos menos de R$ 4,50 por peça...........................................................................................................................................................................300
1.992  ◉  ALEMANHA REICH - SÓ EMISSÃO GERMANIA - Lote com 434 selos + 4 do Levante (Turquia) + 10 da Ocupação na Bélgica 1ª Guerra.........................100
1.993     ALEMANHA REICH - Lote com 15 envelopes, todos registrados. Anos 1894 a 1938 - 3 deles para o exterior...........................................................................100
1.994  ◉  ALEMANHA REICH - 1.000 selos para estudo.........................................................................................................................................................................................200
1.995  ◉  AMÉRICA LATINA + CARIBE - Classi� cador contendo cerca de 300 selos, dos seguintes países: Chile, Cuba, Colombia, Venezuela, Santa Lucia, Trinidad, 
El Salvador, Porto Rico, Perú, Paraguai, Nicaragua, Antilha Holandesa, Jamaica, Guatemala, Guyana, Equador, Costa Rica, Panamá, Barbados e Honduras Britânicas. 
Parte sobre selos � scais................................................................................................................................................................................................................................................150
1.996  ◉  ESTADOS UNIDOS - 845 selos para estudo.............................................................................................................................................................................................190
1.997  ◉  FRANÇA - 329 selos para estudo.................................................................................................................................................................................................................100
1.998  ◉  FRANÇA - Só Emissão Paz e Comércio - 165 selos para estudo. Incluso bons valores no meio..........................................................................................................70
1.999  ◉  INGLATERRA - Lote com 5 selos clássicos, todos sobre fragmento e com perfuração "HUTH". Alto valor de catálogo................................................................50
2.000  ◉  SUIÇA - Lote com 16 selos, todos com a mesma perfuração em forma de cruz.....................................................................................................................................50
2.001  ◉ EUROPA - 619 selos para estudo: Austria, Bélgica, Portugal, Holanda, Espanha, Grécia, Irlanda, Romenia, Bulgaria, Tchecoslovaquia, Dinamarca, Suécia, 
Monaco e Hungria........................................................................................................................................................................................................................................................180
2.002  ◉ EUROPA - 4 Países: Italia (183) Suiça (59) Dinamarca (185) e Espanha (222 selos) Total 649 selos para estudo............................................................................180
2.003  ◉  EX COLONIAS INGLESAS - 580, com algo de Américas no meio, Indochina, Angola. Diversas perfurações OS (Austrália)....................................................160
2.004  ◉  EX COLONIAS INGLESAS - 510, de pelo menos 13 ex colonias, algumas mais ou menos representadas. Parte bem antigos.....................................................140
2.005  ◉  MUNDIAL - Envelope com acima de 500. Incluso 2 Blocos (Bélgica - com senão na margem inferiror) e Centroafricana.........................................................130
2.006  ◉  MUNDIAL - FIGURAS - Cartela com 78 diversas, com repetição........................................................................................................................................................120
2.007  ◉  MUNDIAL - FIGURAS - Conjunto com 64 diversas, com minima repetição......................................................................................................................................100

1.986 - Coleção com 81 diferentes selos nº 1 2.006 - Figuras - 78 diversas
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2.008 - Figuras - 54 diversas
2.011 - Perfins Mundial - 98 peças

2.013 - Carimbologia - 78 itens

2.014 - Carimbologia - Mudos - 19 itens

2.017 - Carimbologia Numerais - 218 itens

2.010 - Só Perfuração Diagonal

2.018 - Alemanha - 183 itens

2.015 - Carimbologia - 34 itens

2.023 - Chile - 27 diferentes

2.025 - Portugal - 27 diferentes

2.019 - Alemanha - 167 itens

2.020 - Alemanha + Estados

2.016 - 37 carimbos numerais

2.022 - Argentina - 19 itens 2.024 - França - Grande estoque com 2.600 !!
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PERFINS (PERFURADOS) (Continuação)
2.008  ◉  MUNDIAL - FIGURAS - Conjunto com 54 diversas, assim dividido: 16 diferentes de Círculos + 12 diferentes de Números e 26 diferentes de Números e/ou 
Números com letras.......................................................................................................................................................................................................................................................90
2.009  ◉  MUNDIAL - MÚLTIPLOS - 28, sendo 24 Quadras, 2 blocos de 6 e 1 bloco de 10. Países: USA, Argentina, Inglaterra, Austria, Bélgica, França, Uruguai, Aus-
tralia, Alemanha Reich e Dinamarca.........................................................................................................................................................................................................................100
2.010  ◉  MUNDIAL - PERFURADO DIAGONALMENTE - Cartela com 132, basicamente todos 100% da perfuração. Alguma repetição..........................................130
2.011   MUNDIAL - Porta envelopes, contendo 98 peças assim dividido pelos paises: Alemanha Reich (21) Inglaterra (6 sendo 1 censurado) Romenia (1) Estados 
Unidos (3) Alemanha Federal (1) Portugal (1) França (1) e Canada (64, sendo quase todas só frente e da mesma empresa : Canadian Paci� c - Railway Department e 
todas circuladas nos anos 60) O restante do material varia entre a década de 10 e 70. Aqui pedimos pouco + de R$ 3 por peça...............................................................300
2.012    45 peças diferentes, apenas 1 não circulada: Alemanha Reich (10) Holanda (2) Suiça (3) USA (6) Inglaterra (5) Canada (1) Cuba (1) Argentina (1) Venezuela 
(1) Baviera (1) Austria (3) França (3) Dinamarca (1) Hungria (1) Ocupação Alemã na Bélgica - 1ª Guerra (1) Bélgica (1) Tchecoslovaquia (1) Italia (1) Portugal (1) e 
Espanha (1) Anos 1895 a 1972....................................................................................................................................................................................................................................200

CARIMBOLOGIA
2.013  ◉  SÓ EUROPA - Cartela com 78 selos, com muitos clássicos (anteriores ao ano 1900) até anos 30. Algum selo pode apresentar defeito, mas aqui estamos 
vendendo o "carimbo". Diversos com 100% do carimbo.......................................................................................................................................................................................150
2.014  ◉  MUNDIAL - MUDOS - Cartela com 19 carimbos mudos, quase todos 100%: Japão, Cuba, Peru, Costa Rica, Finlandia, USA, Salvador, Chile e Colombia - 6 
deles em forma de estrela.............................................................................................................................................................................................................................................100
2.015  ◉  MUNDIAL - Cartela com 34 diferentes, grande maioria das Américas, mas Egito, Congo e outros pelo meio. Incluso manuscritos..........................................90
2.016    CARIMBOS NUMERAIS - Lote com 37 Inteiros Postais, grande maioria com diferentes carimbos numerais: 1, 2 (2 tipos diferentes) 3 x 2, 10, 18, 25, 34, 60, 
65, 75, 84, 105, 107, 159, 186, 221, 263, 277, 330, 383, 447, 498, 449, 506, 545, 637, 700, 835 e 946. Tirando os 5 primeiros que são dos Estados Unidos, todas as demais 
são da Inglaterra. Anos 1870 a 1938. Grande maioria são do século 19. Muito bem conservados pela idade que tem.................................................................................300
2.017  ◉  MUNDIAL - NUMERAIS - Cartela contendo 218 selos, todos com carimbos numerais. Boa diversidade de paises e períodos, desde os clássicos (século 19) 
até os anos 40. Todos com os numerais nítidos. Alguns selos clássicos podem apresentar pequenos defeitos, mas aqui estamos vendendo o "carimbo".......................300

FISCAIS/ESTAMPILHAS - Selos/Documentos
2.018  - ALEMANHA (Antigos Estados e Cidades) Cartela com 183 diferentes: Bremen (16) Hessen (13) Alsacia Lorena (18) Hamburgo (12) Baviera (24) Prussia (35) 
e outros estados/cidades (56) Muitos anteriores ao ano 1900 e alguns sem uso no meio..................................................................................................................................185
2.019  - ALEMANHA REICH - Cartela com 167 diferentes, maioria antes do ano 1900. Diversas sequencias e parte sem uso.................................................................180
2.020  ◉/*/(*) ALEMANHA REICH + ANTIGOS ESTADOS  - Cartelas com 166 diferentes, com e sem uso. Incluso algo de Alta Silésia. Parte são de conhecimento 
de transporte ferroviário. Várias sequencias no meio. Muitas anteriores ao ano 1900........................................................................................................................................200
2.021  **/*  - ARGENTINA - Provincia de Cordoba - Ley de Selos - 4 faciais diferentes, todos em Austral: 0,10 (folha completa com 100) 0,50 (folha completa com 100) 
1,00 (folha completa com 100) e 10,00 (meia folha com 50 selos) Todos gomados e quase todos **..................................................................................................................80
2.022  - ARGENTINA - 19 diferentes, quase todas de Buenos Aires. Novos e usados. Parte com perfurações. Desde ano 1898................................................................100
2.023  ◉ CHILE - 27 diferentes, maioria só até o ano 1900.....................................................................................................................................................................................110
2.024 - FRANÇA - Grandioso estoque dentro de classi� cador importado, contendo pouco + de 2.600 !! basicamente separados pelo tipo e parte classi� cados pelo 
antigo catálogo Forbin. Grande maioria anterior ao ano 1900. Nunca antes tivemos um conjunto tão grande e acreditamos que seja di� cil reunir novamente ele aqui 
no Brasil, pois a origem era de um colecionador particular que guardou este material por cerca de 40 anos.............................................................................................1.200
2.025  - PORTUGAL - 27 diferentes, novas e usadas e várias anteriores ao ano 1900........................................................................................................................................100
2.026  ◉ PORTUGAL - Cartelas com 139 diferentes, quase todas bem antigas, e algumas anteriores ao ano 1900. Diversas sequencias...................................................240
2.027  - PRUSSIA (Antigo Estado Alemão) Cartela com 60 diferentes, maioria em séries e a grande maioria anterior ao ano 1900.........................................................150
2.028  ◉/*/(*) AMÉRICAS - Cartelas com 109 diferentes com e sem uso: Paraguai, Chile, Bolivia, Uruguai, Canada, Argentina, Cuba, Colombia, Ecuador, México, 
Honduras e Haiti. Quase todas bem antigas. Acompanha recibo de telegrama com selo fiscal, de 1919 (Uruguai).....................................................................................150

2.026 - Portugal - 139 itens 2.027 - Prussia - 60 diferentes 2.028 - Américas - 109 itens
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2.029 - Ex Colonias Inglesas - 104 itens 2.031 - Mundial - 350 diferentes

2.032 - Mundial - 393 diferentes

2.033 - 17 Documentos

2.034 - Austria - 50 Postais
2.036 - Só Música - 267 Postais

2.037 - Mundial - 106 diferentes2.038 - Cadernetas/Souvenirs - 136 itens2.035 - Italia - 11 da mesma série

2.039 - Grande conjunto com 1.500 Postais 2.040 - Tipo Gruss Aus - 21 Postais 2.041 - Mundial - 1.750 Postais

2.030 - 63 diferentes, de 4 países
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FISCAIS/ESTAMPILHAS - Selos/Documentos (Continuação)
2.029  ◉ EX COLONIAS INGLESAS - Cartelas com 104 diferentes, todos antigos e boa parte anterior ao ano 1900...................................................................................160
2.030  ◉/(*)  4 Países - Lote com 63 diferentes, assim dividido: Canada (16 diferentes) Espanha (22 diferentes) Indonésia (9 diferentes) e Romenia (16 diferentes)......90
2.031  ◉/*/(*) MUNDIAL - Cartelas com 350 diferentes, de 40 diferentes paises, com e sem uso. Diversas anteriores ao ano 1900. No final, 2 recibos selados: India (ano 
1980 ?) e Monaco (1951) Também no final estão 13 que não sabemos de que pais (es) são/seriam................................................................................................................300
2.032  - MUNDIAL - Classi� cador com 393 diferentes, sendo: 198 da Alemanha em geral, 27 do Chile, 18 de Portugal/Colonias, 14 do Libano, 19 das ex Colonias 
Francesas, 11 da Austro Hungria, 35 da Italia e 71 de outros paises. Sem Brasil. Algumas sem uso pelo meio..............................................................................................300
2.033  - Lote com 17 documentos diversos, de 6 paises europeus: Inglaterra (6) França (5 e todos papéis selados) Monaco (3) Austria (1) Alemanha (2) e Suiça (1) 
Alguns com selo postal usado como selo � scal e apenas 2 deles sem nenhum selo. Anos 1847 a 1951, mas a maioria das peças vai até os anos 20...............................250

CARTÕES  POSTAIS/FOTOS
2.034 -  AUSTRIA - Lote com 50 diferentes, apenas um ou outro pós anos 20, maioria só até os anos 10. Alguns circulados. Muito boa conservação geral................200
2.035 -  ITALIA - Lote com 11 diferentes, da mesma série da "Divina Comédia", coloridos e bem antigos (provável anos 10) Muito bem conservados. Não podemos 
afirmar se a série está completa..................................................................................................................................................................................................................................100

CARTÕES  POSTAIS/FOTOS
2.036 -  MUSICA  - Belo lote com 267, maioria diferentes e englobando ttudo que se refere à Música em geral : Instrumentos musicais, Orgãos, Corais, Festivais, Par-
tituras, Músicas etc. Ênfase nos compositores, principalmente nos mestres: Mozart, Beethoven, Wagner, Chopin, Haydin, Schubert, Strauss, Haendel, Liszt e outros. 
Predominam os Europeus e de várias épocas, com alguns dos anos 20, mas nada das ultimas 4 décadas. Um ou outro circulado. Pouco comum aparecerem por aqui 
quantias de um tema especifico...................................................................................................................................................................................................................................350
2.037  - MUNDIAL - Conjunto com 106 diferentes e no máximo até os anos 30, circulados e não. Alguns "melhores" como 20 de Saigon, 20 de Tonkin, 12 da mesma 
série do Reich (circulados em 1905) Românticos, Versos, Poesias, Cenas do Cotidiano, Pessoas, Felicitações, Animais, em relevo etc...................................................200
2.038 -  MUNDIAL (CADERNETAS e SOUVENIRS) - Caixa com 136 no total, sendo 121 do Exterior (predominando logicamente a Europa) e 15 do Brasil. Quase 
nenhuna repetição. Diversidade de períodos, mas vindo desde os anos 10. Centenas e centenas de postais no total, alguns em formato reduzido em função do tipo 
do Souvenir. Muito boa qualidade geral.....................................................................................................................................................................................................................450
2.039 -  OUTROS - Grande conjunto dentro de caixa, contendo 7 Porta Cartões, com 1.527 cartões, quase todos diferentes e começando antes do ano 1900 !! (1898) 
e vindo até os anos 80, mas a grande maioria concentrado no máximo até os anos 40. Engloba basicamente todos os outros aspectos, que não sejam cidades, como: 
Pessoas de um modo geral (crianças, adolescentes, familias, mulheres, homens etc) Centenas de Românticos (a pessoa só, casal etc e todos basicamente até anos 10 !) 
e depois muitos outros como: Humorísticos/Sátiras, alguns pintados à mão, Vários Bordados, Costumes, Flora, Fauna, Pintura, cenas do cotidiano, Arte, Escultura, 
Mensagens em geral (Natal, Páscoa, Aniversário, Felicidades etc) Esportes, Aviação, Religião, Radio Amador, Eventos em geral, Artisticos etc. Boa qualidade para esta 
quantidade, além do que centenas de cartões tem + de 100 anos ! Aqui pedimos apenas R$ 1 !!(de graça) por cartão, que é muito barato, pois eles não são encontrados 
no varejo por menos de  R$ 5 à R$ 15 e alguns até por bem +. Muitos circulados, sendo boa parte para o Brasil. ....................................................................................1.500
2.040 -  TIPO GRUSS AUS (Lembranca de .....) - Lote com 21 diferentes, sendo 19 da Alemanha e 2 da Suiça. Parte circulados. Anos 1896 ! a 1908. Alguns em muito 
boa qualidade (podendo ser considerada Européia) para peças com + de 110 anos ! Pouco comum aparecerem em lotes e normalmente são vendidas entre R$ 30 e R$ 
50 no varejo...................................................................................................................................................................................................................................................................210
2.041  -  MUNDIAL - Caixa contendo 1.750 diversos, incluíndo Brasil. Variedade de épocas, mas predominam dos anos 60 aos anos 90, mas bem + de 100 deles, anteriores  
à  1940. Incluso Institucionas, Propaganda de empresas, Pessoas, Animais etc. Quase todos diferentes.........................................................................................................900
2.042  - MUNDIAL/BRASIL - Caixa com 1.850 diversos, sendo + de 200 em diversos souvenirs (diversos tamanhos) Quase nada abaixo dos anos 70 e muitos relati-
vamente atuais. Na parte do Brasil, temos muitos institucionais (propaganda de � rmas/bancos/governo etc) e com relativa repetição entre eles. Aqui pedimos apenas 
0,20 centavos cada, justamente em função desta repetição. Pedimos que o comprador veri� que esta questão de repetição antes de efetuar o lance..............................370

2.043  -  Grande "arquivo" com 930 Postais diferentes, todos circulados para a mesma pessoa (daí o Arquivo) sendo a maioria 
dentro da cidade do Rio de Janeiro e no começo dos anos 1900, ou seja, todos os Postais tem + de 100 anos. Basicamente todos de 
diversas "séries": Românticos (maioria) Pessoas, Familias, Cenas do cotidiano, Tourada etc. Fotografamos apenas 12 deles, para 
que o potencial interessado tenha uma noção, ou seja, de cada um deles fotografados, temos uma "Série" em maior ou menor 
quantidade e fora outras que não foram fotografadas. Sempre usado o selo da série "Madrugada Republicana" para portea-los, 
sendo a grande maioria com o facial de 50Rs verde. Nenhum postal é impresso no Brasil, mas ao que tudo indica foram com-
prados aqui. Aqui pedimos R$ 5 por peça, lembrando que todos os postais são DIFERENTES...............................................4.500
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2.045 - 84 diferentes fotos

2.044 - Lote com 815 Fotos

2.048 - Etiquetas fechamento
2.047 - Só Tuberculose

2.052 - Etiquetas - 37 Peças2.046 - Batalhões Suiços - 412 itens

2.051 - Etiquetas - 170 itens

2.053 - 71 Etiquetas eventos filatélicos

2.056 - Censura América Latina - 16 itens 2.057 - Censura Austria - 16 itens

2.055 - Censura Reich - 27 itens

2.049 - Etiquetas - Cerca de 1.000

2.054 - Máximos - 250 itens 2.058 - Censura Colombia - 18 envelopes
2.059 - Censura USA - 23 envelopes
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CARTÕES  POSTAIS/FOTOS
2.044 -  FOTOS em GERAL - Sacola  + porta envelopes, com 815 diversas e diferentes, entre Brasileiras e Estrangeiras (aparentemente são a maioria, com algumas 
do século 19 e de pessoa - tipo cartão duro) Boa parte de pessoas/familias/confraternizações /lugares/cenas do cotidiano, desfiles etc, mas diversas fotos áreas de São 
Paulo + diversos envelopes com negativos da Empreza Nacional de Fotografias Aéreas Ltda - RJ - década de 60, Papel duro, Indicações de estúdios, fotógrafos. Algumas 
com indicação de lugares/datas no verso. Infinidade de tamanhos diferentes. Diversidade de épocas, mas várias anteriores aos anos 10. Basicamente todas são preto/
Branco.Incial bem vantajoso numa revenda..............................................................................................................................................................................................................300
2.045   FOTOS - Folhas de porta cartão contendo 84 fotos diferentes, todas do tipo "cartão duro" � gurando pessoas em geral: Crianças, Bebês, Homens, Mulheres, 
Casais etc e de fotógrafos alemães. Desde o � nal de 1880 à começo de 1900. Tamanho aproximado de 10x 6,5cm que era o padrão. Vide imagem de algumas..............180

ETIQUETAS/ CINDERELAS 
2.046 * SUIÇA - Album timbrado contendo 412 !! etiquetas diferentes dos inúmeros batalhões Suiços, mairoria dos anos 1939 e 1940. Um ou outro 
carimbado no meio. Embora estejam � xadas com charneiras no album, todas não tem ferrugem e sua origem é Européia. Pouco comum aparecem quantias assim 
de etiquetas diferentes deste setor...........................................................................................................................................................................................................................1.800
2.047  -  TUBERCULOSE - Bela e escassa coleção com 550 !! Diferentes. Diversidade de países. Diversos em séries/sequencias. Incluso Brasil. No meio, caderneta 
completa da Campanha do Selo Antituberculose (FELASP) de 1959. Material oriundo da coleção de "etiquetas/Cinderelas" de Reno Gabriel Chisté (SP) Pouco comum 
aparecerem quantias assim..........................................................................................................................................................................................................................................550
2.048  -  FECHAMENTO/RETORNO - Só Américas - Classi� cador com 81, todas bem antigas e de 7 diferentes paises: Perú, Equador, Cuba, USA, Brasil (só 9) México 
e Costa Rica. Parte são catalogadas e outras não. Grande variedade de tipos. Algumas utilizadas...................................................................................................................350
2.049  -  MUNDIAL - Envelope com cerca de 1.000, sendo parte em quadras/mini folhas/folhas completas, Aéreas, Registro, de Fechamento etc. Diversidades de 
épocas e Países. Com BRASIL.....................................................................................................................................................................................................................................500
2.050    75 peças, parte circulados e também a etiqueta "amarra" no carimbo. Diversos eventos: Exposições diversas, Aviação, Feiras em geral, Cidades, Eventos, 
Tuberculose, Natal etc. Anos 1907 a 2014..................................................................................................................................................................................................................225
2.051 - Classi� cador com pouco + de 170, com grande variedade de períodos (inclusive anteriores ao ano 1900) e países. Alguns selos � scais pelo meio, bem como 
material do Brasil..........................................................................................................................................................................................................................................................200
2.052    37 peças diferentes, de 12 diferentes paises: Argentina, Estados Unidos, Tchecoslovaquia, Colombia, Austria, Suécia, Dinamarca, Espanha, Inglaterra, Israel e 
Alemanha em geral. Em parte a etiqueta está "amarrada" à peça através de carimbo, em parte não. Algumas na frente, outras no verso. Grande maioria circulados. Al-
gumas temáticas. Anos 1936 a 1997...........................................................................................................................................................................................................................180
2.053    EVENTOS FILATÉLICOS - 71 diferentes, grande maioria alusivo à Exposições Internacionais. 17 sobre envelope com a etiqueta amarrando ou não o 
carimbo. Grande variedade de paises. Total 88 itens diferentes. Anos 1930 aos anos 90...................................................................................................................................120

MÁXIMOS POSTAIS - MUNDIAL
2.054  - Porta cartões com 250, com rarissimas repetições, predominando os Europeus. Década de 50 a 90.Vários temáticos. Aqui pedimos - de  R$ 1,50 cada................350

CENSURA  EXTERIOR
Obs : Todos os próximos 9 lote referem-se a peças censuradas e elas via de regra sempre se encontram com alguma ressalva na questão da quali-

dade. Pedimos que isto seja levado em consideração. 

2.055     ALEMANHA REICH - Lote com 27 peças , todas da 1ª Guerra, com grande variedade de tipos/formatos/cores - 3 peças com o carimbo/etiqueta do con-
trole de divisas - 2 delas REGISTRADAS ................................................................................................................................................................................................................230
2.056     AMÉRICA LATINA - Lote com16 peças, todas da 2ª Guerra e quase todas envelopes. Paises: Peru x 2 (ambos com dupla censura) Argentina, Chile x 2, Vene-
zuela x 4, Canada x 3, Cuba e México x3. Parte vindo para o Brasil.......................................................................................................................................................................140
2.057     AUSTRIA - Lote com 16 peças entre Inteiros Postais e Envelopes, sendo 7 da 1ª Guerra e 9 pós 2ª Guerra (anos 1946/1947 e destes 1 sai da Alemanha para a 
Austria) 2 são só frentes...............................................................................................................................................................................................................................................135
2.058     COLOMBIA - Lote com 18 envelopes, todos com censura Aliada e salvo 1 (que é da 1ª Guerra e vai para a Suiça) todos os demais são da 2ª Guerra e vindo 
para o Brasil...................................................................................................................................................................................................................................................................150
2.059     ESTADOS UNIDOS - Lote com 23 envelopes (1 cartão é da 1ª Guerra) sendo 9 vindo para o Brasil. Época da 2ª Guerra.......................................................180
2.060     EUROPA - Lote com 12 peças circuladas e dos países: Suécia x 2 - 1 pós guerra, Bélgica, Alemanha (pós 2ª guerra) Portugal, Suiça x 3, Polonia (2 - 1 com 
etiqueta do controle de divisas) e Espanha (2) Apenas 2 vindo para o Brasil.......................................................................................................................................................110
2.061     HUNGRIA - Lote com 12 peças entre cartões, envelopes e inteiros postais - 3 deles REGISTRADOS - Todos da 1ª Guerra..................................................110
2.062     INGLATERRA - Lote com 31 envelopes, sendo 12 deles vindo para o Brasil. Época da 2ª Guerra, com um ou outro pós guerra...........................................200

2.060 - Censura Europa - 12 itens 2.061 - Censura Hungria - 12 peças 2.062 - Censura Inglaterra - 31 envelopes
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2.063 - Censura Italia - 20 itens

2.065 - Grande série completa
2.068 - Grande série completa **

2.072 - 35 Variedades

2.069 - Antigas Colonias Espanholas - 226 selos

2.070 - Grande série quase completa
2.067 - Grande série completa

2.079 - Só Variedades da América Latina

2.076 - 39 pares com intervalo

2.083 - Grande série completa

2.080 - Tete Beche - 97 itens

2.084 - Lote com 680 múltiplos

2.088 - Fragmentos - 900 Itens

2.074 - Grande série completa

2.066 - Só Legendas American Bank
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CENSURA  EXTERIOR (Continuação)
2.063     ITALIA - Lote com 20 peças diversas, sendo 14 da 1ª Guerra (destes, 12 ! vem para o Brasil) e 6 da 2ª Guerra...........................................................................200

ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL
2.064  */(*)/ ◉  AMÉRICA do SUL  - Classificador com pouco + de 700 selos, com e sem carimbo, quase todos diferentes. Países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Equador, Paraguai, Perú, Uruguai e Venezuela. Décadas de 20 a 70, com algo antes e depois disto.....................................................................................................................70
2.065  */(*) Ano 1941 - Emissão Ônibus das Ex Colonias Francesas - Mal Petain - Conjunto completo com 48 selos  diferentes (24 séries completas) A� xados com 
charneiras em folhas quadriculadas de album e como algum selo pode ter aderido à folha, estamos considerando como sem goma..........................................................80
2.066  */(*)/ ◉  LEGENDAS - AMÉRICAS - American Bank Note - Lote com 21 legendas laterais dos seguintes paises : Argentina, Cuba, Chile, México, El Salvador, 
Peru e Costa Rica. Quase todos os selos são do século 19. Se a proporção do preço das legendas for como a nossa, temos um bom valor de catálogo...........................100
2.067  * Ano 1941 - Emissão Ônibus das Ex Colonias Francesas - Defesa do Império - Conjunto completo com 72 selos  diferentes (24 séries completas) 1 valor na 
série de Senegal com defeito - 140 Euros = Cerca de R$ 950..................................................................................................................................................................................110
2.068  ** Ano 1949 - Emissão Ônibus das Ex Colonias Francesas - UPU - Conjunto completo com 12 diferentes. Tudo ** - 140 Euros = Cerca de R$ 950................120
2.069  */(*)  CLÁSSICOS - ANTIGAS COLONIAS ESPANHOLAS - Cartela com 226 selos diversos, maioria sem carimbo (com e sem goma) e englobando 4 ex 
Colonias Espanholas: Cuba, Filipinas, Porto Rico e Antilhas. Só selos anteriores ao ano 1900 (Século 19) e numa primeira olhada, maioria perfeitos, mas outros de 2ª 
escolha ou com o defeito não visivel pela frente. Lote vendido como "visto".......................................................................................................................................................120
2.070  *  Anos 1945/1946 - Emissão Ônibus das Ex Colonias Inglesas - Vitória - Conjunto composto com 160 selos diferentes, faltando só a série da Rodésia do Sul 
(que cota 1,25 libras) para estar completo - Marcava 48 Libras peo catalogo Stanley Gibbons de 2008..........................................................................................................120
2.072 - VARIEDADES AMÉRICA LATINA - Cartela com 35 variedades diferentes de 9 paises: México, Uruguai, Guatemala, Ecuador, Paraguai, Peru, Argentina, 
Colombia e Honduras: Sobrecargas deslocadas, duplas, invertidas, decalques, picotes parciais, duplo, sem facial, pares sem picote, Specimen (Peru) cores deslocadas, 
orelha, Prova em papel cartão. Desde antes de 1900 à 1984....................................................................................................................................................................................135
2.073 - FASCÍCULOS - Pacote com 122 fascículos, de 3 diferentes editoras: Selos, Grande temas (Nova Cultural) Selos de Todo o Mundo (Nova Cultural) Selos de 
104 Países (Editora Globo) Sellos Del Mundo (impresso na Espanha) Grande maioria lacrados, mas mesmo assim não podemos garantir que todos estejam completos. 
Também não veri� camos se as coleções estão completas e também se tem alguma repetição. Uma ou outra capa aderida. Acompanham algumas folhas avulsas pelo 
meio. Aqui pedimos pouco + de R$ 1,30 por fascículo. Vendido como "visto".....................................................................................................................................................150
2.074  * Ano 1963 - Emissão Ônibus das Ex Colonias Inglesas - Luta contra a fome  - Conjunto completo com 37 valores diferentes - Um ou outro com pontos de 
ferrugem + acentuados - 200 Euros = Cerca de R$ 1.350........................................................................................................................................................................................150
2.075   -  AUSTRIA/NORUEGA/ISRAEL - Classificador com cerca  de 2.200 selos diversos com e sem carimbo, assim distribuído: Austria (860 selos) Noruega (860 
selos também) e Israel (490 selos) Predominância para os usados/carimbos. Mix de períodos........................................................................................................................150
2.076   -  PARES COM INTERVALO - Cartela com 39 diferentes Pares com intervalo (vertical/Horizontal) predominando os sem carimbo (com e sem goma) e entre 
década de 30 e 80. Incluso 1 envelope circulado para o Brasil (Suiça - ano 1981) 14 Países diferentes............................................................................................................150
2.077  **/*  EXPOSIÇÃO BRUXELAS 1958  - Classi� cador timbrado com 87 selos diferentes + 4 Blocos. Todos em protetores e maioria **. Paises : Bélgica, Domin-
icana, Brasil, Espanha (incluso os 2 blocos Yv 19/20 ** - 90 Euros) USA, França, Italia, Liechtenstein, Luvemburgo, Marrocos, Nicaragua, Panama, Portugal e 8 Ex 
Colonias, Romenia, Russia (com e sem picote) Tchecoslovaquia, Tunisia, São Marino, Vaticano (incluso Bloco Yv 2 ** - 40 Euros) e Irã. Não sabemos a� rmar se o 
album está completo com todas as emissões alusivas ao evento.............................................................................................................................................................................150
2.078   -  SUIÇA - Classificador com perto de 900 selos diversos com e sem carimbo e só até a década de 60. Nada clássico. Incluso séries completas. Só um conjunto 
com 14 selos aéreos usados cota 440 Euros...............................................................................................................................................................................................................150
2.079 - SÓ VARIEDADES e AMÉRICA LATINA - Cartela com 31 diferentes: cores deslocadas, decalque/transparência, na sobrecarga/Sobreestampa (deslocados, 
invertidos) e inscrições marginais (American Bank) Quase todos só até os anos 30. Sem Brasil.....................................................................................................................160
2.080  -  TETE BECHE - 2 cartelas com 97 diferentes, maioria sem carimbo e vários em séries/sequencias. Pelo menos 20 diferentes paises. Acompanham 4 peças 
(2 Fdcs e 2 circulados) com esta variedade................................................................................................................................................................................................................180
2.081  ◉  PORTUGAL - Antigo album Eládio dos Santos, contendo 490 selos diferentes usados entre anos 1858 e 1960 com várias séries completas. Todos a� xados com 
charneiras......................................................................................................................................................................................................................................................................180
2.083  */(*) Ano 1937 - Emissão Ônibus das Ex Colonias Francesas - Exposição Internacional de Paris - Conjunto completo com 126 selos  diferentes (21 séries 
completas) A� xados com charneiras em folhas quadriculadas de album e como algum selo pode ter aderido à folha, estamos considerando como sem goma - 280 Eu-
ros = Cerca de R$ 1.900................................................................................................................................................................................................................................................200
2.084  */(*)/ ◉  MÚLTIPLOS - Envelope contendo 680 múltiplos (de quadra para cima) com diversidade de países e períodos. Muito multiplos maiores, computados 
sempre como 1 item só. Sem BRASIL. Aqui pedimos apenas 0,30 por item........................................................................................................................................................200
2.085  /**/*/(*)/◉   AVIAÇÃO - 3 Albuns com estojo e identi� cados na lombada, contendo acima de 1.500 itens diferentes entre: selos com e sem carimbo, Blocos, 
Mini Folhas e peças � latélicas em geral (circulados, selos alusivos, carimbos temáticos, aerogramas, editais, Fdcs etc) Todo o material tem alguma ligação com o tema. 
No meio, algo de dirigíveis. Incluso Brasil. Enorme variedade de países e períodos..........................................................................................................................................220
2.086  -  PAÍSES EUROPEUS - 7 Classificadores formato grande, com cerca de 3.680 selos diversos com e sem carimbo, assim distribuído: Suiça (130 selos) São Ma-
rino (390, quase todos sem carimbo) Russia (170 + 4 Blocos, maioria sem carimbo e em séries completas) Iugoslávia (30) Bulgaria (110) Tchecoslováquia (35) Polonia 
(20 + 2 Blocos) Romenia (30) Hungria (520) Austria (420) Dinamarca (60) Alemanha em Geral (1.230, maioria da Federal com várias séries completas) Bélgica (125) 
Grécia (45) Italia (120) e França (245 selos) Mix de períodos, sem nada clássico e sem nada das últimas 3 décadas...................................................................................220
2.087   ◉  7 Volumes (6 Classificadores e 1 Album) contendo vários milhares de selos, assim divididos: 1.400 de paises diversos + 440 do Brasil (regulares e comemora-
tivos) 180 da Alemanha Oriental e 960 da antiga Alemanha Federal e agora Unificada, maioria diferentes. Incluso 6 Blocos e por fim, um "saco" com milhares (Brasil/
Exterior) não contados, predominando a Alemanha. Uma pequena parte ainda sobre papel. Só material pós 2ª Guerra...........................................................................250
2.088  ◉  FRAGMENTOS com CARIMBO MECÂNICO/COMEMORATIVO - Envelope + album com folhas quadriculadas, contendo acima de 900, todos com ca-
rimbo comemorativo e/ou tipo mecânico. Boa parte temáticos. Incluso alguma coisa de Brasil. Predominância para a Alemanha, principalmente Reich e Federal. Boa 
diversidade de períodos...............................................................................................................................................................................................................................................250
2.089  */**/(*)  AMÉRICA DO SUL - 3 Classi� cadores (2 em formato grande e 1 menor) com bem + de 2.000 selos, todos sem carimbo, entre selos isolados, séries 
completas (maioria) e muitos Blocos. Predomina à ARGENTINA, mas Uruguai, Colombia, Chile, Cuba e Perú  no meio. Parte do material é temático, principalmente 
na parte da Argentina. A abrangência é basicamente do � nal dos anos 60 ao � nal dos anos 90. Parte do selos estão aderidos ao classi� cador e precisam serem lavados 
para solta-los do classi� cador. Diversas quadras da Argentina no conjunto.Certamente bom valor de catálogo. Pede-se veri� car............................................................260
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ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL (Continuação)
2.090    /**  O CAMINHO PARA O EURO - Album de luxo, timbrado e o� cial do correio Alemão, com estojo, contendo só emissões no estado ** e algumas peças, 
com  texto explicativo e todos em hawid transparente, explanando principalmente a inclusão dos antigos paises da Europa Oriental, ao Euro e à Comunidade Européia. 
Grande maioria dos selos já está em Euros...............................................................................................................................................................................................................260
2.091  ◉  BLOCOS - Lote com 252 diferentes, sendo 68 dos antigos Emirados Arabes e 184 diversos. Alguns só carimbados e não circulados......................................260
2.092 -  ALEMANHA EM GERAL - Classi� cador com 500 tipos dierentes x 10 de cada = 5.000 Selos. Engloba os setores: Federal, Zonas de Ocupação em geral, 
Danzig, Sarre, Berlin, Oriental, Baviera, Ocupações na 1ª e 2ª Guerras e Reich. Comemorativos e regulares, novos e usados. Ideal para o revendedor que pode vender 
10 lote com 500 selos diferentes..................................................................................................................................................................................................................................300
2.093 - 3 Albuns impresso do fabricante Minkus (USA) contemplando 68 paises diferentes, entre Portugal e Zanzibar + UNO. Engloba às décadas de 60 a 80. No total, 
5.900 selos, maioria diferentes e usados/carimbados, mas vímos várias séries completas no meio. Predominam os paises Europeus e neles é que está concentrado a 
grande maioria dos selos. Algumas folhas avulsas encaixadas no meio, onde temos selos um pouco abaixo e acima das décadas já mencionadas. Material bem limpo de 
um modo geral e o ideal é preencher os albuns, visto que temos muitas lacunas. Segue inventário de quando tem em cada país. Aqui pedimos cerca de 0,05 centavos 
por selo.....................................................................................................................................................................................................................................................................300
2.094  */(*)  PORTUGAL + ESPANHA - Classi� cador com 900 selos + 36 blocos, assim dividido: Portugal : 596 selos + 32 Blocos e Espanha: 304 selos + 4 blocos. 
Grande maioria em duplicidades (no caso de Portugal até 7x) e na Espanha, uma variedade maior de tipos. Engloba basicamente as décadas de 60 e 70, com algo antes 
e depois disto. Uma pena, basicamente todos estarem aderidos ao classi� cador em função do acondicionamento incorreto. Diversas das boas séries do tema Europa 
Cept, mas que precisam serem lavadas e consequentemente � carão sem goma. Se todos estivessem **, teríamos vários mil Euros de catalogo. Novamente chamamos à 
atenção quanto à qualidade do meterial....................................................................................................................................................................................................................300

2.102 - Album de Luxo referente 150 anos da criação do selo (1990)

2.106 - Grande série completa

2.097 - Clássicos Africa/Asia/Oceania - 456 selos

2.104 - Só Variedades na sobrecarga
2.113 - Só com Sobretaxa/Sobreestampa

2.098 - Clássicos Américas - 511 selos
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ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL (Continuação)
2.095 - 4 Pastas com folhas quadriculadas e contendo cerca de 9.800 selos, grande maioria usados e assim distribuído: América Latina (3.580 selos, sem BRASIL) Italia 
e algo de Ex colonias (800 selos) Suiça (1.430 selos, com dezenas e dezenas de séries completas) 4 paises Escandinavos (Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlandia - 1.470 
selos) França e algo de colonias (pouco + de 900 selos) Espanha (850 selos) Portugal e Colonias (400 selos) e Grécia (340 selos) Parte começam pouco após o ano 1900 
e também alguns tem material até o começo do ano 2000. Todos a� xados com charneiras e parte de forma sequencial e/ou por tipo de série. Enorme variedade de ti-
pos e em alguns deles muito bem abastecido na parte comemorativa..................................................................................................................................................................340
2.096  */(*)  SÓ SEM CARIMBO - Classi� cador + folhas de classi� cador com acima de 1.000 selos sem carimbo, com e sem goma, maioria diferentes, entre comemo-
rativos (maioria) e regulares. Diversas séries completas, mas em função do acondicionamento inadequado, parte dos selos aderiram ao classi� cador e precisam serem 
lavados. Alguns itens com cotação acima de 50 Euros ou até +. Parte com a numeração baseada no catalogo Yvert. Diversidade de períodos, mas sem nada dos ultimos 
20 anos e também pouquissima coisa abaixo dos anos 40. Boa variedade de paises, como: Paquistão, Japão, Reich (todos sem goma) Afeganistão, América Central 
etc. Pede-se veri� car com relação à qualidade. Alto valor de catálogo..................................................................................................................................................................350
2.097  ◉  CLÁSSICOS - ASIA/AFRICA/OCEANIA - Classificador  contendo 456 selos diversos, todos antes do ano 1900 (Século 19) Sem Europa e Américas. Bem 
representado nas antigas Ex Colonias Inglesas e Francesas. Algum pode estar sem carimbo, mas também sem goma. Qualidade mista, com selos de 2ª escolha, alguns 
com o defeito não visivel pela frente, mas boa parte dos selos está perfeito. Lote vendido como "visto"........................................................................................................350
2.098  ◉  CLÁSSICOS - AMÉRICAS - Clasificador contendo 511 selos diversos, todos antes do ano 1900 (Século 19) Paraguai, Perú, Dominicana, Haiti, Costa Rica, 
Nicaragua, Colombia, Equador, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Canadá, Antilhas Holandesas, Suriname, Venezuela, Bolivia e Chile. Um ou outro pode 
estar sem carimbo, mas também sem goma. Qualidade mista, com selos de 2ª escolha, alguns com o defeito não visivel pela frente, mas em compensação a maioria dos 
selos está perfeito. Lote vendido como "visto"..........................................................................................................................................................................................................380
2.099 - Cerca de 11.000 selos entre Regulares e Comemorativos, a� xados em folhas quadriculadas, predominando os usados/carimbados. Nada clássico e de um modo 
geral vindo até os anos 80 (salvo os descritos em contrário) e assim distribuído pelos 9 paises: 1.600 selos da Espanha, 1.300 selos do Canadá, 2.300 selos da Hungria, 
1.300 selos da Polonia, 1.700 de Cuba, sendo a maioria comemorativos, 1.200 da Bélgica, 750 da Austria (só até anos 20) 260 da Alemanha Reich (também só até os 
anos 20) e 575 do Paraguai. Enorme variedade de tipos.........................................................................................................................................................................................400
2.100  ◉/*/(*) ALEMANHA OCIDENTAL (FEDERAL) Lote com 4 Classi� cadores + diversas cartelas, contendo cerca de 4.700 selos diversos, desde o começo até o 
Euro. Diversidade de tipos. Parte separados. Diversos blocos maiores sem carimbo (comemorativos) mas aderidos ao papel de celofane, o mesmo acontecendo com 
outros selos dentro dos classi� cadores. Algo de Berlin também pelo meio..........................................................................................................................................................400
2.101  -  Acima de 10.500 selos diversos, novos e usados acondicionados com charneiras em 2 Albuns impressos e 6 albuns com folhas quadriculadas e 1 Classi� cador 
artesanal. Sem nada clássico e também sem nada dos últimos 40 anos. Basicamente separados por país/contimente.................................................................................400
2.102    /**  150 ANOS DE SELOS (ANO 1990) - Album de luxo, timbrado da � rma Borek (Alemã) e composto com 92 folhas timbradas com texto alusivo e selos **, 
mini folhas, blocos, 2 cadernetas, algumas peças � latélicas, emissões conjuntas etc e todas alusivas ao tema. Dezenas de países diferentes. Incluso 2 selos nº 1: Holanda 
e Espanha (estes usados) Apenas a capa foi adaptada de outra coleção temática. Qualidade e origem européia. Certamente alto valor do catálogo.............................400
2.103  ◉  5 Caixas de sapato, com dezenas de milhares de selos. Boa parte separados em envelopes pelos paises. Aparentemente boa variedade de tipos e numa olhada 
preliminar material entre décadas de 40 e 80. Alguns com muita repetição, daí o preço reduzido..................................................................................................................400
2.104  */(*)/ ◉  VARIEDADES NA SOBRECARGA - Cartela contendo 63 itens diferentes, com grande diversidade de países e distribuído em 6 diferentes tipos: Des-
locados em ambos os sentidos, Invertida, Par com e sem sobrecarga, Decalque/Transparência, Duplas e Dupla, sendo uma invertida. Desde o começo dos anos 1900 
até década de 60. Possivelmente alguns são catalogados........................................................................................................................................................................................400
2.105  -  Caixa contendo diversos milhares de selos com e sem carimbo, com diversidade de períodos e países e distribuídos em: Cartelas temáticas, envelopes por 
países, folhas de classi� cador, folhas de album, antigos cadernos/albuns, classi� cador, pastas, soltos, sobre papel  etc. Alguns "colados" e só foram colocados dentro do 
lote a titulo de curiosidade. Grande "salada"............................................................................................................................................................................................................400
2.106  **/*   Ano 1937 - Emissão Ônibus das Ex Colonias Inglesas - Coroação do Rei George - Conjunto composto com 202 selos diferentes. Marcava 150 Libras pelo 
catalogo Stanley Gibbons de 2008..............................................................................................................................................................................................................................400
2.107  ◉  Acima de 6.300 selos, todos USADOS e distribuídos em 21 antigos cadernos e 31 classi� cadores de bolso + algumas folhas avulsas. Nada clássico. Maioria 
Europa e só até o começo da década de 50. Incluso diversas séries completas da Suiça, onde só elas cotam 241 Euros.................................................................................400
2.108  -  Lote com 5 caixas de sapato cheias, com dezenas de milhares de selos: soltos, sobre papel (aí muitos são do Brasil e do tipo adesivo - atuais) por países, cartelas, 
à lavar etc. Numa das caixas temos 1.968 envelopinhos de celofane com 5 selos em cada = Cerca de 9.800 selos só nesta caixa. Aqui pedimos R$ 90 por caixa.........450
2.109  ◉/*/(*) ALEMANHA OCIDENTAL (FEDERAL) Coleção em album com folhas quadriculadas, entre anos 1949 (com algumas emissões da Bizona, como a 
série dos Castelos em picote � no - 55 Euros) e  ano 1991, contendo cerca de 1.400 selos diferentes carimbados e alguns poucos sem carimbo (parte sem goma, parte 
gomado e parte com a goma espelhada em função de contato com o protetor) Todos em protetores. Sem blocos, mas em alguns casos temos os selos dos Blocos. Al-
guns períodos bem completos e vantajoso começo de coleção...............................................................................................................................................................................450
2.110  */(*)/ ◉  FAUNA em GERAL - Pouco + de 9.200 selos distribuídos em 6 classi� cadores + 1 pasta. Grande variedade de países e períodos. Alguns em quantidades 
maiores. Incluso sequencias e séries. Aqui saindo à apenas 0,05 centavos por selo............................................................................................................................................450
2.111 */**/    6 lotes remanescentes da nossa 67ª VSO de 01/12/2018. Na descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e entre parenteses o tema. 
Caso for do interesse do comprador, enviaremos a informação detalhada de cada item. Lote 1988 (Alemanha Bundespost - 56 Automatos diferentes) Lote 2972 (Uru-
guay - envelopes com tema Brasiliana) Lote 2996 (Fdcs da Dominicana - Esportes) Lote 3008 (Tema Boxe - 2 cartelas com 349 Euros) Lote 3155 (UPU - Classi� cador 
com 53 peças diversas) e lote 3306 (Africa - 141 Fdcs diferentes) Valor original dos 6 lotes R$ 810, agora agrupados em 1 lote só, com bom desconto de 40% sobre seu 
preço original................................................................................................................................................................................................................................................................485
2.112  ◉/*/(*) ALEMANHA OCIDENTAL (FEDERAL) Coleção em classi� cador, entre anos 1950 e 2003, contendo cerca de 1.700 selos diferentes carimbados e sem 
carimbo (parte sem goma, parte gomado e parte com a goma espelhada em função de contato com o protetor) Em alguns anos temos só selos sem carimbo, em outros 
só carimbado e em outros misto. Incluso Automatos e 30 Blocos (com e sem carimbo) Alguns períodos bem completos e se formos somar um por um, vai longe  o val-
or de catálogo................................................................................................................................................................................................................................................................500
2.113  ◉/*/(*) SOBRETAXADOS/SOBREESTAMPADOS - Inusitado conjunto dentro de classi� cador, com 1.920 selos, maioria diferentes e de dezenas de paises 
diferentes e desde os semi clássicos até anos 70. Vímos algumas sequencias no meio. A pessoa foi agrupando de forma aleatória, portanto está uma grande mistura 
de paises. Pela 1ª vez temos um conjunto deste para venda....................................................................................................................................................................................500
2.114  */** TEMÁTICOS - 9 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 e composto só de material temático e basicamente tudo em séries completas. Na 
descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e entre parenteses o tema. Caso for do interesse do comprador, enviaremos a informação detalhada 
de cada item. Lote 11.143 (Ano Internacional da Criança) Lote 11.144 (Ano Internacional da Mulher) Lote 11.248 (Cogumelos) Lote 11.319 (Esportes) Lote 11.367 
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ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL (Continuação)
(Esportes) Lote 11.625 (Flora) Lote 11.639 (Kennedy) Lote 11.666 (Mergulho) e Lote 11.864 (Telefone) Valor original dos 9 lotes R$ 775, agora agrupados em 1 lote 
só, com bom desconto sobre seu preço original.......................................................................................................................................................................................................520
2.115  ◉  BLOCOS - Caixa contendo estoque com 680 BLOCOS, assim dividido: 335 dos antigos Emirados Arabes + 278 de dezenas de países e 68 sem carimbo, com 
e sem goma. No máximo 8 de cada, mas um ou outro tem acima disto, como Inglaterra Yv Bloco 34 x 26 unidades (312 Euros só eles) Aqui pedimos apenas R$ 0,80 
por bloco, que mesmo sendo dos Emirados Arabes, é compensador para o revendedor....................................................................................................................................540
2.116  **/*/(*)  SÓ SEM CARIMBO - 10 Classi� cadores contendo 5.500 selos, todos SEM CARIMBO, com e sem goma, entre Regulares e Comemorativos. Incluso 
também uns 20 Blocos. Enorme variedade de tipos e países, além de englobar os 5 continentes. Vímos alguma coisa de Brasil pelo meio. Diversas séries completas, 
sequencias, temáticos etc. Logicamente sem nada clássico e basicamente o material está concentrado entre as décadas de 20 e 80. Como parte deles tem goma, é pos-
sível que parte esteja aderido ao classi� cador, precisando ser lavado. Aqui pedimos apenas 0,10 centavos por selo, que é muito barato.....................................................550
2.117  ◉  3 Classi� cadores de formato grande, com cerca de 7.200 selos, basicamente todos usados e assim dividido: França (2.300, comemorativos e regulares) Espanha 
(1.300, quase todos comemorativos) Alemanha Ocidental/Oriental (700, só comemorativos e alguns já em Euros) Austria (+ de 1.550 comemorativos/regulares e 
começando antes de 1900) Suiça (650 comemorativos/regulares) e cerca de 700 dos paises: Australia/Bolivia/Canadá/Chile/Guatemala/México/Uruguai/Estados Un-
idos e Venezuela. Aqui pedimos cerca de 0,08 centavos por selo............................................................................................................................................................................550
2.118  ◉  TEMÁTICOS - Caixa contendo na sua maioria, cartelas já prontas para revenda e entre 25 e 150 diferentes de vários temas. Ao todo cerca de 16.000 selos, 
assim distibuídos : Aviões (1.825) Astronáutica (75) Embarcações (50) Edi� cações (200) Esportes (2.425) Fauna (5.350) Flores (2.100) Trajes (50) Meios de Transporte 
(3.700) e outros (300) Aqui pedimos - de 0,04 centavos por selo...........................................................................................................................................................................550

2.122 - Album de luxo  ano  Cooperação (1975)

2.134 - Clássicos Europa - 2169 selos

2.132 - FALSOS - 690 itens diversos

2.130 - 75 anos da UPU - Grande série completa com 310 selos diferentes 2.140 - Acima de 8.000 Euros



NEUMANN FILATELIA - 70ª Venda sob Ofertas - 27/NOVEMBRO/2020
LOTE VALOR

199

ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL (Continuação)
2.119  ◉  Caixa contendo alguns começos de coleções, dos seguintes paises : Uruguai (cerca de 220 de diversas épocas) Israel (cerca de 350 entre 1950 e anos 80) Ingla-
terra + Escritórios (240, só até anos 30) Holanda (cerca de 170 com diversos sem carimbo e várias séries completas dos bons anos 50) França (520, maioria grandes 
e entre décadas de 70 e 80) Vaticano (370, quase todos sem carimbo e a grande maioria em séries completas - anos 1959 a 1989) Suiça (450 entre anos 1945 e 1975) 
Todos basicamente diferentes. Também acompanham 2 coleções : Austria e Inglaterra, mas como estão com muito bolor, não somamos os selos, mas seguramente 
são + de 1.000. As coleções estão montadas em folhas impressas de album, folhas quadriculadas e caderno.................................................................................................600
2.120  ◉  Bem antigo classi� cador feito à mão, contendo cerca de 7.800 selos, incluíndo o Brasil. Basicamente todo o material só vai até os anos 30. Da forma que estão 
acondicionados, é di� cil veri� car a questão da qualidade, portanto pedimos que seja examinado pelo eventual interessado....................................................................600
2.121 ◉  Cerca de 15.000 selos variados, predominando os carimbados/usados e distribuídos em 30 Classi� cadores de formato menor. Incluso séries completas 
temáticas (com e sem carimbo) Classi� cadores por país, continentes etc. Alguns começam nos clássicos, mas nenhum ultrapassa à década de 70................................600
2.122  /**  Ano 1975 - ANO EUROPEU de COOPERAÇÃO - Luxuoso album da � rma Borek, englobando as emissões alusivas, compreendendo o lado arquitetôni-
co. Texto explicativo em alemão, abaixo de cada emissão, tudo em protetores transparentes. Incluso muitas peças alusivas. Diversas emissões sem picote da Hungria, 
bloco especial da Romenia, além de outras peças só lançadas para esta comemoração, folhinhas, folders etc - Certamente vários mil Euros de catalogo. Qualidade e 
origem européia, sem 1 ponto de ferrugem..............................................................................................................................................................................................................600
2.123  ◉  Caixa contendo diversos volumes entre: Folhas quadriculadas e antigos cadernos, com cerca de 22.000 selos diversos, predominando os usados. Diversidade 
de períodos, mas sem nada clássico e a grande maioria vindo até a década de 80. Alguns paises + ou menos representados. Incluso pasta com centenas de selos do tema 
Pintura e outra pasta com centenas de recortes de inteiros Postais. Algo de Brasil no meio. Milhares de selos diferentes. Parte separado por paises e/ou continentes. 
Alguns absolutamente colados e não computados...................................................................................................................................................................................................600
2.124 */**/(*)  TEMA MEIOS DE TRANSPORTE - 3 Classi� cadores com centenas de itens, entre: selos isolados, séries completas (grande maioria) e Blocos. Diversi-
dade de períodos e paises. Inperceptíveis repetições. Todos etiquetados para venda e com um total de R$ 2.744 na época. Aqui pedimos apenas 25% deste valor. Parte 
pode estar aderida ao classi� cador ou ter sua goma espelhada...............................................................................................................................................................................600
2.125 */**/(*) TEMA ESPORTES - 2 porta cartelas, contendo 200 cartelas, só com séries completas, parte com seus respectivos blocos ou só os Blocos. Uma ou outra 
carimbada no meio. Predominância para FUTEBOL e JOGOS OLIMPICOS EM GERAL. Variedade de paises e períodos. Todos montados com preço para venda ao 
público e com um total de R$ 2.300 na época. Alguns cotando até R$ 75 para venda. Aqui pedimos apenas 30% do valor original, que dá uma média de R$ 3,50 por 
série, que é muito barato..............................................................................................................................................................................................................................................650
2.126  */**/(*)  TEMA FAUNA em GERAL - Conjunto com 93 itens diferentes entre séries completas (maioria) selos e blocos, com grande variedades de paises e 
sem repetição. Todos etiquetados e basicamente entre as décadas de 60 e 90, com algo antes e depois disto. Vímos algumas aderidas às cartelas, pois parte está em 
classi� cador e parte em cartelas. No total, 1.240 Euros. Aqui pedimos menos de 0,60 centavos de real o Euro, que dá boa vantagen na revenda, pois na média este tipo 
de séries não são vendidas por menos de R$ 1,50 no varejo...................................................................................................................................................................................650
2.127  ◉ ALEMANHA OCIDENTAL (FEDERAL) - Coleção/Estoque, dentro de 2 classi� cadores com cerca de 4.900 selos, de 1370 tipos diferentes, entre anos 1.950 e 
2000. Grande maioria comemorativos  e encaixados por ordem. Enorme valor de catálogo............................................................................................................................700
2.129  ◉  SÓ TEMÁTICOS -  Caixa contendo cerca de 24.000 selos distribuídos em envelopes e basicamente separados pelas séries/tipos e alguns pelo tema. Enorme 
variedade de tipos e a grande maioria dos temas "maiores" como: Fauna, Flora e Esporte. Em cada envelope está anotado a quantidade. Incluso séries curtas/sequen-
cias/Mini folhas etc. Aqui pedimos apenas 0,03 centavos por selo..........................................................................................................................................................................700
2.130  **/*   Ano 1949 - Emissão Ônibus das Ex Colonias Inglesas - 75 Anos da UPU - Conjunto composto com 310 selos diferentes. Marcava 275 Libras pelo catalo-
go Stanley Gibbons de 2008.........................................................................................................................................................................................................................................750
2.131  - Cerca de 8.500 selos diversos, entre novos e usados, regulares e comemorativos, distribuídos em 55 cadernos e afixados com charneiras. As vezes no mesmo 
caderno, temos vários paises e as vezes o mesmo país tem + de 1 caderno. A predominância é entre décadas de 30 e 80. Sem Brasil e quase nada de Alemanha. Aqui 
saindo na média de 0,10 centavos cada......................................................................................................................................................................................................................850
2.132  -  FALSOS - Ajuntamento com 690 itens, quase todos são selos, mas algumas peças também no meio, bem como algo do Brasil, onde temos 2 certi� cados de 
expertização. Enorme variedade de paises, logicamente predominando a FALSIFICAÇÃO sobre os selos clássicos. Em parte o selo é verdadeiro, mas a sobrecarga 
falsa. Alguns com carimbo atrás "Replik" ou "Fac Simile". Alguns muito bem feitos e outros de forma grosseira. De qualquer maneira, todos são FALSOS e é apenas 
MATERIAL DE REFERÊNCIA e o comprador está ciente destas condições.....................................................................................................................................................900
2.133  */(*)/**  SÓ BLOCOS/MINI FOLHAS e SEM CARIMBO  - Classi� cador com 178 diferentes Mini folhas/Blocos (grande maioria) predominando os paises Eu-
ropeus. Alguns marcam até 80 Euros. Todos etiquetados e vários temáticos no conjunto. Anos 1937 a 2010 - 2.030 Euros (Cerca de R$ 14.000) pelo catalogo Yvert....900
2.134  ◉  CLÁSSICOS - EUROPA - Classificador contendo 2.169 selos diversos, todos antes do ano 1900 (Século 19) e assim distribuído pelos paises: Austria (225 
selos) Islandia (1) Inglaterra (105) Bósnia (6) Suiça (154) Bélgica (128) Luxemburgo (24) Suécia (56) Monaco (6) Romenia (145) Malta (2) Italia e estados Italianos 
(146) Bulgaria (1) Dinamarca (120) Portugal (109) São Marino (1) Grécia (79, com várias cabeças do Hermes) Sérvia/Montenegro (12) Noruega (16) Hungria (53) 
Russia (30) Finlandia (95) França (180) Espanha (171) Alemanha Reich e antigos Estados (145) Gibraltar (6) Holanda (106) e Turquia (47 selos, maioria sem carimbo) 
Um ou outro pode estar sem carimbo, mas também sem goma. Qualidade mista, com selos de 2ª escolha, alguns com o defeito não visivel pela frente, e outros muitos 
estão perfeitos. Lote vendido como "visto".............................................................................................................................................................................................................1.000
2.135  */(*)/**  SÓ SEM CARIMBO e COMPLETOS - Classi� cador com 2.088 Euros (Quase R$ 13.500)  em selos/séries, sempre completos e com grande variedades 
de paises. Basicamente só material comemorativos e muitos com seus respectivos blocos. Vários cotando entre 40 e 69 Euros. O setor temático está bem representado: 
Flora, Fauna, Ferrovia, Selo sobre selo, Esportes e outros temas menores. Acima de 200 itens e a grande maioria em séries completas. Incluso 3 anuários do ano 1991, 
de Portugal, Açores e Madeira. Eventualmente algo sem goma no meio. Aqui pedimos apenas 0,50 centavos de real !! o Euro, que dá enorme vantagem numa possível 
revenda........................................................................................................................................................................................................................................................................1.000
2.136  ◉ Lote com 8 Caixas do tamanho de sapato, contendo diversos dezenas de mil selos (acreditamos que passe fácil dos 100.000 selos) assim divididos: 3 caixas 
com selos universais de um modo geral, 1 caixa só com França (metade cheia) 1 caixa só com Italia, 1 caixa só com Alemanha Federal (só regulares) e outras 2 caixas 
só com selos da Inglaterra (basicamente só regulares e predominando as emissões da Rainha Elizabeth e muitos da emissão Machin - numa primeira olhada, maioria 
separados pelos tipos) Parte tijolados, parte soltos, parte semi separados etc. SEM BRASIL.Uma bela "salada".......................................................................................1.000
2.137  */(*)  SÓ SEM CARIMBO - 7 Classi� cadores com centenas de itens, entre: selos isolados (poucos) séries completas (maioria) e Blocos. Diversidade de períodos 
e paises. Raras repetições. Todos etiquetados para venda e com um total de R$ 5.639,00 na época. Alguns não estão com preço e não foram computados. Aqui pedi-
mos menos de  20% deste valor. Boa Parte está aderida ao classi� cador ou tem sua goma espelhada, mas alguns também em protetores. Diversos temáticos pelo meio, 
como: Astronautica e Flora, entre outros...............................................................................................................................................................................................................1.000
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ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL (Continuação)
2.138  */(*) TEMA FAUNA EM GERAL - 6 Classi� cadores com dezenas e dezenas de itens, entre: selos isolados, séries completas (maioria) e Blocos. Diversidade de 
períodos e paises. Inperceptíveis repetições. Todos etiquetados para venda e com um total de R$ 4.177 na época. Aqui pedimos apenas 25% deste valor. Boa Parte está 
aderida ao classi� cador ou tem sua goma espelhada, daí o preço de menos de 30% do preço original........................................................................................................1.000
2.139  ◉ Grande volume com 100 !! Classificadores de formato menor, contendo cerca de 29.000 selos variados, predominando os carimbados/usados. Um ou outro 
"semi classificado" por país ou continente, mas a grande maioria "misturado" e encaixado de forma aleatória. Numa primeira olhada, a maioria do material está entre 
o começo dos anos 1900 e década de 90. Incluso Brasil. No caso dos classificadores, a quase totalidade encontra-se com algum tipo de restrição da qualidade, podendo 
eventualmente servir para formar lotes. Aqui pedimos apenas R$ 13 por classificador..................................................................................................................................1.300
2.140  - Acima de 8.000 EUROS de catalogo, encaixados em classi� cador, contendo selos/séries com e sem carimbo, clássicos e alguns até dos anos 80 e todos com 
valor de catálogo acima de 10 Euros. Desde "pacotaria � na" até selos temáticos. Apenas um ou outro com pequeno senão, mas calculado com 50% do valor de catalogo. 
Diversidade de paises, mas predominando os Europeus. Apenas na Inglaterra temos repetição, no mais, quase todos são diferentes. Todos etiquetados. A soma exata 
é de 8.278 Euros (Acima de R$ 55.000) Aqui pedimos apenas 0,15 !!! centavos de real o Euro, que é menos de 2,5% !! da sua cotação. (Imagem na pag. 198)..........1.300

2.146 - Correio local/Greve - 9 envelopes
2.148 - Lote com 80 peças diversas 2.149 - Todas clássicas

2.154 - 27 Inteiros Postais diferentes
2.158 - 40 Inteiros Postais diferentes2.147 - Telegramas - 17 peças

2.153 - Lote com 55 itens diversos

2.150 - Lote com 35 itens

2.160 - Tema Realeza - 240 peças
2.159 - Europa - 490 peças diversas

2.156 - 45 Inteiros Postais circulados
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ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL (Continuação)
2.141  ◉ Grande volume com 64 !! Classificadores de formato grande, contendo acima de 35.000 selos variados, predominando os carimbados/usados. Um ou outro 
"semi classificado" por país ou continente, mas a grande maioria "misturado" e encaixado de forma aleatória. Milhares de temáticos no meio. Numa primeira olhada, 
a maioria do material está entre o começo dos anos 1900 e década de 90. Incluso algo do Brasil. No caso dos classificadores, a quase totalidade encontra-se com algum 
tipo de restrição na qualidade, podendo eventualmente servir para formar lotes. Aqui pedimos apenas R$ 25 por classificador...........................................................1.600
2.142  - Volumosa caixa contendo cerca de 80.000 (Oitenta mil selos) Universais (sem Brasil) com e sem  carimbo e englobando os 5 continentes, mas com pre-
dominância no Europeu. Numa primeira olhada, sem nada clássico e também sem nada muito moderno. Boa quantidade de selos temáticos, sendo que parte 
já estão separados pelos tipos. Uma parte dos paises também estão em envelopes. Grande "salada".........................................................................................2.000
2.143  - Caixa pesando cerca de 16,500 Kg com quantia aproximada de 200.000 !! (Duzentos mil selos) com e sem carimbo. Inclu-
so parte tijolados (regulares e alguns comemorativos) parte separados por paises em envelopes, cartelas, temáticos etc. Também 
vímos ainda material à ser lavado. Inexpressiva quantia de Brasil no meio. À exemplo do lote anterior, uma bela "salada" e 
divertimento garantido para os "dias chuvosos"........................................................................................................................3.000
2.144  ◉  FAUNA (Animais) Caixa pesando acima de 15 Kg com aproximadamente 105.000 !! selos. Para chegarmos nesta quan-
tidade, pesamos 1.000 selos e daí a quantia aproximada anunciada. Basicamente todos grandes, muitos em sequencias e com 
centenas de tipos diferentes, com grande variedade de paises. Ideal para a confecção de cartelas, que inclusive poderão ser por 
setores, pois temos muitas Aves, Peixes, Animais Pré Históricos etc. Acreditamos que este seja o único lote disponível no mer-
cado nacional com esta quantidade e ainda do + procurado dos temas, que é a FAUNA. Aqui pedimos pouco menos de 0,035 
centavos !! por selo, quando no varejo, eles são comercializados por cerca de 0,10 a 0,15 centavos cada. Condição especial de 
pagamento: 10 parcelas iguais....................................................................................................................................................3.500

HISTÓRIA POSTAL -  MUNDIAL
2.145    AUTOMATOS - Lote com 26 Cartões Postais circulados (parte para o Brasil) e de 4 paises europeus: Portugal (1) França (4) Alemanha (5) e Espanha (16) 
Entre � nal dos anos 90/começo de 2000......................................................................................................................................................................................................................50
2.146    CORREIO LOCAL/GREVE POSTAL - 9 envelopes, sendo 5 da Inglaterra (todas ano 1971 e com 8 diferentes "etiquetas" e 3 com selos Belgas na mesma 
peça) Jersey (também ano 1971) Estados Unidos (ano 1978 - correio local) e Irlanda (ano 1971) Vide imagem na web. Alguns provavelmente não circularam. Pede-
se veri� car......................................................................................................................................................................................................................................................................120
2.147  TELEGRAMAS - Lote com 17 peças , sendo 9 da década de 10 (maioria Alemanha) 4 de Portugal (anos 1938 a 1946) França (ano 1938) Reich (ano 1944) + 
Inteiro Postal tipo cinta da Inglaterra, timbrada da San Francisco Cablegram (ano 1902) + pequeno envelope timbrado da Western Union Telegraph (sem data) Boa 
qualidade geral..............................................................................................................................................................................................................................................................120
2.148    2 Porta envelopes com 80 peças diversas, basicamente todos diferentes e entre circulados, carimbos temáticos de Trens, Fdcs de diversos paises e outros itens. 
Anos 1860 à 2000. Talvez uns 15% sejam do Brasil..................................................................................................................................................................................................150
2.149    SOBRECARTAS CLÁSSICAS - Lote com 5 Sobrecargas clássicas, sendo 4 Pré Filatélicas: 2 x ano 1834, de Bristol para Londres + Ano 1842, de Lisboa para 
a França ? + Ano 1844, de Firenze para Genova e Ano 1859, circulado dentro da Prussia ? com selo Michel #10. Todas muito bem conservadas, visto que tem em média 
170 anos !.......................................................................................................................................................................................................................................................................150
2.150    CUPOM RESPOSTA - Lote com 35, maioria diferentes, sendo 13 do Brasil. Boa parte utilizados. Anos 1913 a 2013. Paises: Brasil, Estados Unidos, Suécia, 
Alemanha, Japão, Iugoslávia, França, Italia, Austria e outros não identi� cados. Grande maioria entre décadas de 70 e 80.........................................................................250
2.151    EUROPA DO LESTE - Caixa com 194 peças diversas: circulados, Fdcs, Carimbos, Souvenirs etc  de 8 paises diferentes: Russia (27 peças) Bulgária (12) 
Hungria (19, grande maioria Fdcs e quase todos circulados e registrados - 2 com Blocos) Romenia (13, dois com blocos) Polonia (24) Tchecoslovaquia (83, com muitos 
Fdcs registrados) Slovenia (1) e Croácia (4, sendo 3 editais) Anos 50 a 90, com algo antes e depois. A grande maioria dos circulados, vem para o Rio de Janeiro..........180
2.152    AMÉRICAS - Caixa com 380 peças � latélicas, sendo 140 da ONU, 50 do Canadá e as demais de outros paises. Sem USA, Brasil e Argentina. Maioria pós 
2ª Guerra. Talvez uns 15% antes disto........................................................................................................................................................................................................................190
2.153    Pacote com 55 peças diversas: 24 editais da Austria, sendo 17 sem selos e 7 selados todos do ano 1959 + 31 peças de diversos paises, circulados e não, entre 
anos 1905 e 2000. Fora a parte de peças, temos cerca de uns 1.000 selos em pacotes por paises, alguns antigos selos de recepção da Colombia, 2 Blocos da Alemanha 
etc. Uma "salada mista" para os dias chuvosos.........................................................................................................................................................................................................200
2.154    INTEIROS POSTAIS SEM USO - Lote com 27 diferentes, de 16 paises diferentes, maioria � nal do século 19 ! começo do 20 e basicando de 2 setores: 
América Latina e Ex Colonias Inglesas. Paises: El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Estados Unidos, Uruguai (1 circulado para o Rio Grande do Sul - Ano 1923) Chile, 
Inglaterra, Bahamas, Victória, Canada, Barbados, India Inglesa, Cabo da Boa Esperança, Transvaal, Bélgica e Austria. Alguns em qualidade européia e outros bem con-
servados pela idade que tem........................................................................................................................................................................................................................................200
2.155    ASIA/AFRICA/OCEANIA - Caixa com 350 peças � latélicas, basicamente todas pós anos 50. Algumas registradas e destas parte vem para o Brasil. Boa 
variedade de paises, predominado os Asiáticos........................................................................................................................................................................................................200
2.156    INTEIROS POSTAIS CIRCULADOS - Lote com 45 diferentes entre anos 1875 e 1946 e de 14 diferentes paises: Alemanha, Wurttemberg, Austria, Bélgica, 
Estados Unidos, Egito, França, Hungria, Inglaterra, India Inglesa, India, Japão, Suiça e Uruguai (ambas com selos adicionais caídos) Parte com selos adicionais. Normal 
qualidade para peças desta idade e circuladas. Aqui pedimos - de R$ 5 (menos de U$ 1) por item.................................................................................................................200
2.158   40 diferentes Inteiros Postais sem uso e a grande maioria do século 19: Holanda e India Holandesa (8) Suécia (2) Tunisia (5) Senegal (1) Egito (5) Porto Rico 
(2) Estados Unidos (9) e Colonias Francesas - emissões gerais (8) Boa parte muito bem conservados e vários na qualidade européia....................................................250
2.159    EUROPA - Caixa com 490 peças � latélicas, maioria pós 2ª Guerra até anos 90 e assim dividido pelos paises: Monaco (7) Ilhas do Canal (2) Iugoslávia (5) An-
tigo Leste Europeu (118) Holanda (75) Liechtenstein (3) Grécia (10) São Marino (3) Turquia/Malta/Andorra/Irlanda e Luxemburgo (24 peças no total) Escandinávia 
(53) Bélgica (37) Espanha (80) e 72 de Portugal......................................................................................................................................................................................................300
2.160    REALEZA - REIS/RAINHAS/PRINCIPES - Caixa com 240 peças � latélicas diversas, sempre com relação ao tema. Podem ser: Circulados, Carimbos alu-
sivos, FDcs, Inteiros Postais e outros itens. Predomina à Inglaterra, até em função do seu dominio territorial mundial. Peças da coroação também no meio, Princesa 
Diana etc. Nos paises que não tem Reis/Rainha, temos o equivalente deles. Paises: Austria, Suécia, Dinamarca, Canada, Italia, Australia, Hong Kong, Espanha, Bélgica, 
Monaco, Bulgaria, Romenia, Holanda, Malta, Nova Zelandia, India Inglesa, � ailandia, Liechtenstein, Bahrain, Noruega e Portugal. Tem desde material do século 19 
até material dos anos 90. Muitos circulados e parte destes vindo ao Brasil...........................................................................................................................................................300

Dúvidas em relação a lotes ou ao funcionamento da venda?
Fones: (11) 4023-3225 / 4023-0428 / 99950-8331 ou e-mail: neumann� amps@uol.com.br
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HISTÓRIA POSTAL -  MUNDIAL (Continuação)
2.161    INTEIROS POSTAIS - AMÉRICA LATINA - Belo lote com 130 Inteiros Postais, quase todos diferentes e assim dividido pelos paises: Honduras (13) Haiti 
(8) Guatemala (12) Costa Rica (3) Dominicana (3) Peru (18) Cuba (3) El Salvador (9) Paraguai (12) Colombia (5) Bolivia (7) México (8) Ecuador (6) Brasil (19) + 
Barbados/Bermuda/São Vicente e Montserrat (1 de cada) Grande maioria sem uso e salvo um ou outro, todos os demais são do século 19 !! Aqui pedimos menos de 
R$ 8 por peça (Cerca de U$ 1.50 !!) Boa parte muito bem conservado, inclusive em qualidade europeia......................................................................................................1.000
2.162    FDC EUROPA - Caixa contendo 427 Fdcs diferentes entre décadas de 50 e começo dos anos 2000 e de 34 diferentes países. Alguns com Blocos. Aqui pedi-
mos menos de R$ 1 por peça que em muitos caso sequer paga o valor do selo isolado. Mediante solicitação, enviaremos a relação dos países e quantias.......................400
2.163  AMÉRICA DO SUL/CENTRAL - 72 Inteiros Postais diferentes, sem uso e todos do século 19. Muito bem conservados e vários na qualidade européia. Assim 
dividido: Costa Rica (6) Peru (17) Bolivia (3) Ecuador (7) Honduras (7) Guatemala (1) Salvador (14) e Paraguai (17)..............................................................................400
2.164    INTEIROS POSTAIS SEM USO - Lote encaixado dentro de folhas de porta envelope, contendo 84 diferentes Inteiros Postais, todos sem uso e de 30 difer-
entes países (sem Brasil) e predominando os Europeus. Só até anos 10, mas a grande maioria é do século 19 ! Alguns em qualidade européia e os outros em boa qual-
idade geral, guardando-se o detalhe que basicamente todos tem + de 120 anos. Aqui pedimos menos de  R$ 5 (bem menos de U$ 1) por peça...................................400
2.165    INTEIROS POSTAIS CIRCULADOS - Lote encaixado dentro de folhas de porta envelope, contendo 86 diferentes Inteiros Postais, todos circulados e de 
22 diferentes países (sem Brasil) e predominando os Europeus. Só até anos 20, mas a grande maioria é do século 19 ! e alguns tem selos adcionais, pois circularam 
ao  exterior. Ainda em boa qualidade de um modo geral. Aqui pedimos o valor unitário do lote acima........................................................................................................400

ACESSÓRIOS EM GERAL - Novos e Usados
2.167  - Folhas de Classi� cador  com 4 furos e fundo preto - 53 com 6 tiras, 13 com 2 divisões (para História Postal) e 9 com 4 tiras - Todas da marca Pró Collect 
(Alemanha) frente e verso e novas sem uso. Parte ainda na sua embalagem original. Total 75 folhas..............................................................................................................300
2.168 - CARTELAS PROTETORAS - 90, em fundo preto, tamanho 21x14,5cm com 5 tiras. Modelo # 650, ainda na caixa + 74, em fundo preto, tamanho 21x14,5cm 
com 3 tiras. Plásticas. Modelo # 5093 - Todos da � rma Prinz (Alemã) e novos sem uso. Total 164 cartelas..................................................................................................250
2.169 - CHARNEIRAS - Lote com 10 pacotes com 1.000 unidade em cada. Total 10.000 charneiras - Marca Prinz (Alemã) Recém vindo da Europa..........................200
2.170  - Conjunto com diversos itens : 2 lampadas UV da marca Leuchturm (sem pilha e portanto não veri� cadas se estão funcionando, mas estão ainda na sua caixa 
original)  + 3 pacotes abertos de Hawid Alemão incolor : 26mm, 29mm e 39mm + 20 folhas novas sem uso, de separação fundo preto, marca KABE ref. 793 + 12 folhas 
sem uso, fundo branco, da marca KABE + 10 folhas sem uso da marca KABE mas inscrito Germany + 47 cartelas de fundo preto (maioria de plástico) e tamanho 
médio, entre 4 e 6 tiras por cartela - parte usadas, mas muito bem conservadas................................................................................................................................................150
2.171  - ENVELOPES TRANSPARENTES - 2 caixas sendo cerca de 1.000 na medida 11x6,5cm e cerca de 600 na medida 9,5x6cm (parte amarelados em função do 
acondicionamento) + acima de 100 na medida 15x10cm. Os 2 primeiros importados e o último nacional...................................................................................................200
2.172 - ENVELOPES TRANSPARENTES - Tipo de celofane - Caixa com 2.700 entre pequenos/médios e grandes. Quase todos usados, mas em muito boa con-
servação. Alguns escritos, mas todos sem ferrugem. Grande maioria importados. Vimos também muitos novos no meio........................................................................150

2.165 - 86 Inteiros circulados

2.188 - 200 itens não filatélicos2.163 - América Sul/Central - 72 Inteiros

2.184 - Album figurinha
2.164 - 84 Inteiros sem uso

2.186 - Album figurinha
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ACESSÓRIOS EM GERAL - Novos e Usados (Continuação)
2.173  - 2 Caixas contendo 2 tamanhos de cartelas modelo 107A da � rma G & K (caixa contendo provável perto de 1.000) e outra modelo # 102 da � rma UA (Canadá) 
com 470 itens. Todos sem uso, mas um ou outro amarelado na lateral, em função do acondicionamento.....................................................................................................300
2.174  - CLASSIFICADORES - Caixa contendo 57 Classi� cadores de fundo branco e em formato pequeno, entre "de bolso" (apenas um ou outro) e até de 6 páginas. 
Alguns embalados no meio (novos) mas a grande maioria usados e em qualidade mista. Alguns importados também. Aqui saindo a menos de R$ 4 !! cada.............220
2.175  - CLASSIFICADORES - Caixa com 45 todos de fundo branco e em formato pequeno, do tipo "de bolso" (abre/fecha) e outros tipo "expositores". Nacional e 
importados (maioria) Todos usados. Qualidade mista. Pede-se veri� car.............................................................................................................................................................130
2.176  - PROTETORES - Caixa contendo 68 pacotes fechados, todos já cortados e de 13 diferentes medidas, todos Alemães e de 3 fabricantes: Hawid, Leuchturm 
e Prinz. Fundo preto e nas medidas: 36x26, 26x36, 39x30, 30x39, 46x27.5, 41x41, 33x55 (2 pacotes) 26x21.5 (6 pacotes) 26x43 (7 pacotes) 38x38 (9 pacotes) 41x39 
(10 pacotes) 45x26(8 pacotes) e 26x45 (20 pacotes) .................................................................................................................................................................................................300
2.177  - EM GERAL - Pesada caixa com 44 Kg !! bruto, contendo centenas de itens entre: Porta folhas para selos/peças etc (muitos novos e alguns usados) Fichários 
para selos (2 e novos) Centenas de cartelas de um modo geral (pretas - acima de 200 e brancas, nacionais e importadas e diversidade de capacidades/tipos/formatos 
- novas e usadas) Cadernos de selos, Guilhotina plástica, Algumas capas vazias, suportes diversos e muito +. Pedimos a gentileza do possível interessado veri� car o 
conteúdo, pois o lote está sendo vendido como "visto" uma vez que contém material usado (diversas qualidades) e sem uso. No caso de envio pelo correio, terão que ser 
feitas 2 remessas, visto que o limite máximo para envio pelo correio é de 30Kg..................................................................................................................................................350

LITERATURA - CATÁLOGOS/ESTUDOS/PUBLICAÇÕES etc (Sequência por ano)
2.178 - Ano 1971 - 2 volumes em capa dura, referente as posições nas planchas dos selos clássicos do Japão - Dr S. Ichida - Acima de 500 pgs no total. Ainda na sua 
embalagem original e em impecável qualidade. Fantástica publicação a respeito deste belo período da � latelia Japonesa..........................................................................400
2.179 - Ano 2006 - Catálogo especializado do CHILE, editado pela  Sociedade Filatélica do Chile. Capa Dura. Todo colorido. Última edição da parte especializada. 
Todo colorido. Novo sem uso. Custo de aquisição com porte: U$ 95.....................................................................................................................................................................315
2.180 - Ano 2016 - Catálogo Yvert tomo 1bis (Monaco, Andorra, ONU, Europa Cept e territórios Franceses em além mar) Novo sem uso...........................................100
2.181 - Ano 2016 - Catálogo Yvert tomo 1 (França) Capa Dura - Novo sem uso................................................................................................................................................100
2.182 - Ano 2018 - Catálogo Zumstein da Suiça/Liechtenstein. Novo sem uso, todo colorido e com minimo enrugamento na parte inferior. Custo de 35 Sfr............150
2.183 - Ano 2018/2019 - Catalogo especializado da Argentina - Guilhermo Jalil - 2 volumes em capa dura e todo colorido..........................................................................370

ÁLBUM DE FIGURINHAS (Todos em Alemão, editados nos anos 30)
2.184- Die Malerei der Renaissance (A pintura na Renascença) Volume 10 - Completo, com todas em cores e em formato maior...........................................................170
2.185 - Die Malerei der Gotik und früh Renaissance (A pintura do Gótico à Pré Renascença) - Volume 2 - Completo, com todas em cores e em formato maior........170
2.186 - Olimpíada de Inverno de 1936 - Firma Heinrich Franck - 23 � guras coloridas, soltas, mas encaixadas em forma de cantoneira. Pouco usual. Capa com alguma 
aderência de papel........................................................................................................................................................................................................................................................120
2.187 - Lote com 3 albuns : Der Welt Krieg (1ª Guerra Mundial - faltando 5 � guras das 270 - todas coloridas e em fomato menor - capa com rasgo na parte inferior) 
+ Die Malerei der Gotik und früh Renaissance (A pintura do Gótico à Pré Renascença) - Volume 2 - Completo, com todas em cores e em formato maior - um pouco 
escurecido pelo tempo e Olimpiada de 1932 (Los Angeles) completo com todas as 200 � guras. Capa e algumas folhas com bolor em função de umidade, mas não at-
ingindo as � guras.........................................................................................................................................................................................................................................................400

NÃO FILATÉLICO
2.188 - Caixa contendo cerca de 200 itens entre: Mapas diversos, Guias diversos, Roteiros de Viagem, Prospectos diversos, Atlas, alguns livros de assuntos diversos, 
Algumas partituras etc. Muitos itens relacionados com o tema NAVEGAÇÃO. Começa desde antes do ano 1900 e basicamente vai somente até os anos 60, com talvez 
um ou outro depois. Quase todos da Alemanha e /ou paises Europeus................................................................................................................................................................500

CATÁLOGOS UTILIZADOS
RHM - Brasil em geral

Michel - Alemanha em geral
Sassone - Itália e área Italiana
Yvert - Estrangeiros em geral 

Sieger - Vôos do Zeppelin

FIM DA VENDA
A NEUMANN FILATELIA 

AGRADECE A SUA PARTICIPAÇÃO.
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Enorme deslocamento do picote - R$ 150

Série completa em envelopes individuais - R$ 200

Par sem picote - R$ 1.800

Dupla batida (Tete Beche) do relevo e dobrado 
errado. Única - R$ 2.000

#138C - R$ 2.000

Linha vertical + S 
enfeitado -  R$ 150

Sem impressão/impressão bem parcial
R$ 500 Grande deslocamento vertical das cores

R$ 160

Par com e sem filigrana + decalque 
R$ 500 Sem picote horizontal 

R$ 2.000

#243Es 
R$ 8.000

#294v - R$ 2.500

Falta do azul - R$ 500
#79M + 79FS - Filigrana de sutura 
nos dois selos superiores - R$ 4.500

#20B - R$ 2.500 #21B - Goma original 
R$ 3.000

Legenda preta e moldura 
R$ 600

Sieger #239Eb para a Suécia - R$ 250

Alguns lotes do nosso vasto estoque para compra imediata. Preço fixo sem comissão.


