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Olaviano de Melo Lucio
Há um sutil debate nas comunidades de numismática, ligadas ao tema colecionismo, se
criptomoedas são artigos colecionáveis ou não, na minha opinião não é possível porque não são
artigos tangíveis, a não ser que tenha a moeda física (ilustração da criptomoeda, impresso ou
cunhada por terceiros), como já existe no caso do Bitcoin, ethereum, litecoin e tantas outras
existentes e ainda umas que são criadas em um dia de param de existir no outro!
Uma análise de longo prazo no mercado de crypto, nos mostrou que alguns ativos digitais, como
por exemplo as cryptos que deixam de ser listadas nas corretoras e param de ser valorizadas e
negociadas no mercado digital, isso ocorre por desinteresse da comunidade, por uma má gestão no
projeto de criação e por vários outros motivos que fazem daquele criptoativo uma má opção de
investimento, essas variáveis dão uma noção que hoje posso pagar 10k e amanhã o ativo não valer
1% disso, calma porque há criptos promissoras e que são lançadas no mercado em oferta inicial
IPO, logo no início de sua criação e tem preços que são bem em conta e permitem especulações de
mercado e investimento de alto risco, lembrando que uma crypto é um ativo digital que sofre
flutuação de seu preço, tendo como variáveis para isso, coisas que não estão sob nosso controle,
com base nessas variáveis, amanhã ela parar de ser listada nas corretoras e seu dinheiro vira pó.
Um exemplo desses, ocorreu com o ativo Riple(XRP), está crypto sofreu um processo (processo
ainda esta correndo) pela CVM - Comissão de Valores Mobiliário dos EUA, por supostamente ter
vendido US$ 1,3 Bilhões de dólares em tokens não registrados, após a divulgação dessa notícia,
imediatamente em todas as corretoras do mundo o preço do XRP despencou, algumas corretoras
como Hashdex, resolveram retira-lo de sua listagem de criptoativos oferecidos aos clientes.
Entendo, ser possível ter elas como ativo digital, porém ter que desembolsar o valor de mercado
para obter ao menos uma moeda de cada é custoso(R$) por demais e arriscado, pois a oscilação de
mercado é absurdamente instável.
Outra condição possível é ter apenas a moeda física de cada token já criada (exunomia), uma vez
que cada crypto tem uma história e uma finalidade, normalmente são criadas para um fim e
propósito específico.
Vantagem possível
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que podem valorizar e transformar alguns reais em centenas de milhares, não deixando de lado a
possibilidade de zerar seu "*bankroll*" em todas as tentativas, pois como já citei, esse mercado é
instável, oscila de minuto em minuto e castiga dos investidores que querem resultado imediato.
Por.: Olaviano (Olavo)
CEO do grupo Olavi'coins, colecionador de moedas do mundo, Presidente/Fundador da Sociedade
Numismática e Filatelica do Rio Grande do Norte, Estudioso de Numismática e Entusiasta e
investidor do mercado de Cryptomoedas desde 2014.

ADMINISTRAÇÕES POSTAIS NO MUNDO
Temos recebido inúmeras solicitações referente endereços eletrônicos das Administraçõe
postais pelo mundo, desta maneira relacionamos um grande número delas para todos,
esperamos que sejam úteis:
UPU - União Postal Universal: http://www.upu.int/en.html
Brasil: http://blog.correios.com.br/filatelia/
África do Sul: https://www.postoffice.co.za/group/philately/
Alemanha: https://philatelie.deutschepost.de/
Argentina: http://www.correoargentino.com.ar/correo-y-comunidad/filatelia
Aruba: http://www.postaruba.com/47.aspx
Ascención: http://www.ascension-island.gov.ac/government/post-office-philatelic-bureau/
Austrália: www.auspost.com.au/philatelic/stamps/intro.asp
Áustria: https://www.post.at/en/personal_stamps_philately.php
Barbados: http://www.barbados.org/gpo/philatelicbureau.htm
Bélgica: www.philately.post.be
Bolívia: http://www.correosbolivia.com/filatelia.php
Bósnia Herzegovina: http://www.posta.ba/stranica/2/25/23.html
Bulgária: http://www.bgpost.bg/?cid=169
Cabo Verde: http://www.correios.cv/
Canadá: https://www.canadapost.ca/web/en/pages/collect/default.page
Chile: http://www.correos.cl/SitePages/filatelia/home.aspx
China Popular: http://english.chinapost.com.cn/
Chipre: http://www.mcw.gov.cy/mcw/postal/dps.nsf/page32_en/page32_en?OpenDocument
Cingapura: http://www.singpost.com/philately-a-stamp/stamp-shop.html
Colômbia: http://www.4-72.com.co/
Costa Rica: https://www.correos.go.cr/servicios/filatelia/
Dinamarca: http://www.postdanmark.dk/en/Pages/home.aspx
Egito: http://www.stampworld.com/en/profiles/pages/?user=487
El Salvador: http://www.correos.gob.sv/
Equador: http://www.correosdelecuador.gob.ec/?p=1743
Eslováquia: http://www.posta.sk/en/services/philately
Eslovênia: http://www.posta.si/stamps/1106
Espanha: http://www.correos.es/ss/Satellite/site/paginagaleria_sellos_filatelia/assetSubCategoriaId=1363188036980-filatelia-sidioma=es_ES
Estados Unidos: www.usps.com
Estônia: https://www.omniva.ee/private/post/philately_and_numismatics
Filipinas: https://www.phlpost.gov.ph/page.php?id=19
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Gibraltar: http://www.gibraltar-stamps.com/
Grécia: http://eshop.philotelismos.gr/Admin/LoginPage/tabid/122/language/en-US/Default.aspx
Guernsey: https://www.guernseystamps.com/
Hong Kong: http://www.hongkongpoststamps.hk/eng/index.htm
Hungria: https://www.posta.hu/stamps/services/stamp_order
Índia: http://www.indiapost.gov.in/Shop@post.aspx
Irlanda: http://www.anpost.ie/AnPost/IrishStamps/Home/
Islândia: http://stamps.postur.is/
Isle of Man: https://www.iompost.com/stamps-coins/
Israel: http://www.israelpost.co.il/content.nsf/pages/stamp8EN?OpenDocument
Itália: http://e-filatelia.poste.it/
Jamaica: http://www.jamaicapost.gov.jm/philately.htm
Japão: http://www.post.japanpost.jp/english/service/
Jersey: http://www.jerseystamps.com/
Letônia: https://www.pasts.lv/en/
Líbano:https://www.libanpost.com/Services/StampsBooks/PhilatelicStamps/tabid/171/Default.aspx
Liechtenstein: https://www.philatelie.li/en/website/home.html
Lituânia: http://lithuanianphilately.com/
Luxemburgo: http://www.postphilately.lu/fr/
Maldivas: https://www.maldivespost.com/store/
Malta: https://www.maltaphilately.com/
México: http://www.correosdemexico.gob.mx/Filatelia/Paginas/Filatelia.aspx
Mônaco: http://www.oetp-monaco.com/
Mongólia: https://mongolstamps.com/
Montenegro: http://www.stampworld.com/pt/profiles/pages/?user=278
Nações Unidas: https://unstamps.org/
Nicarágua: http://www.correos.gob.ni/index.php/filatelia
Noruega: http://www.posten.no/en/products-and-services/stamps-and-collecting/stamps
Nova Zelândia: https://stamps.nzpost.co.nz/
Países Baixos: http://www.postnl.post/
Panamá: www.correospanama.gob.pa/
Paraguai: http://www.correoparaguayo.gov.py/web/guest/filatelia
Peru: http://www.serpost.com.pe/sobresFilatelia.html
Polônia: https://filatelistyka.poczta-polska.pl/sklep_en/index.php5
Portugal: https://www.ctt.pt/femce/category.jspx?shopCode=LOJV&categoryCode=0002
Reino Unido: http://www.royalmail.com/personal/stamps-collectibles-gifts
República Tcheca: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila
Romênia: http://www.romfilatelia.ro/noutati/comunicatepresa.php?Lang=en
Rússia: http://www.russianpost.ru/tracking20/English.htm
San Marino: http://www.aasfn.sm/on-line/home.html
Senegal: http://www.philatelicdatabase.com/africa/senegal-dakar-post-office-1932/
Sérvia: http://www.posta.rs/struktura/eng/filatelija/informacije.asp
Suécia: http://www.posten.se/en/shop/Pages/Shop.aspx
Suíça: https://www.post.ch/en/private/discover-stamps/collecting-stamps
Tailândia: http://www.thaistampshop.com/index_en.php
Turquia: http://www.postoffice.com/tr.html
Ucrânia:
http://www.ukrposhta.com/www/upost_en.nsf/(documents)/15a02be9bf371b2ec22576010040d823
Uganda: http://www.ugapost.co.ug/?p=stmpsbru
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Venezuela: http://www.ipostel.gob.ve/
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NOVA DIRETORIA DA SOCIEDADE NUMISMÁTICA BRASILEIRA
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EXPOSIÇÕES DIVERSAS EM 2022-2023
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Agradecemos aos amigos FELIPE SILVANO e ao FERNANDO SILVANO pela maravilhosa doação
de Livros, Revistas , Catálogos ao Clube Filatélico Numismático de Santos para compor nossa
biblioteca a qual sempre franqueada aos nosso associados.

https://mailchi.mp/4dd43ede7ef8/jw6elwye39-4805138

17/23

12/06/2021

Subscribe

BOLETIM INFORMATIVO SANTISTA 163

Past Issues

Translate

RSS

HELVETIA 2022 - Exposição Filatélica
Internacional - Lugano/Suiça
A exposição HELVETIA 2022 será realizada de 18 a 22 de maio
de 2022 na cidade de Lugano, Suiça.
A Exposição conta com patrocínio da FIP (Federação Internacional
de Filatelia) e
reconhecimento da FEPA (Federação das Associações Filatélicas
Europeias), e será uma International World Stamp Exhibition.
A Exposição será realizada pela Federação Suiça de Entidades
Filatélicas em cooperação com a Sociedade Filatélica de Lugano
Para atuar na função de Comissário Nacional na HELVETIA 2022,
a FEBRAF nomeou o filatelista de São Paulo (SP), Sr. YGOR
CHRISPIN.
Informações para contato:
E-mail: ygorpradella@gmail.com
Telefone celular e WhatsApp: (11) 96398-3535
No site oficial da HELVETIA 2022 já se encontra disponível o regulamento particular (IREX), as
https://mailchi.mp/4dd43ede7ef8/jw6elwye39-4805138
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UM SONHO DE CONSUMO
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Sérgio Mastrorosa

Acredito que todos nós temos pelo menos um sonho de consumo, seja uma viagem, um veículo, um
eletrônico etc... etc... e nós filatelistas, nós numismáticos também um selo, uma carta, uma moeda
entre outros.
Eu sempre aconselho que, ao ver uma peça do seu interesse e se for do seu alcance em adquirir
faça pois nem sempre você terá uma nova chance.
Hoje irei contar uma pequena história, muito provavelmente muitos já ouviram falar do grande
filatelista (hoje falecido) LOTHAR JASCKE e ou tiveram contato com o mesmo o meu caso. Ele
possuia uma coleção temática de Música e dentro dela, uma peça que sempre me encantou o

Máximo Postal do 1º Selo da Polynesia Francesa.
Tentei comprar dele mas foi em vão, dizia que era uma peça importante no capitulo da coleção hoje a mesma em poder do Sr. Angelo Lima adquirida em leilão relizado na SPP.
Eu possuo uma coleção temática de música / Instrumentos Musicais e logico sempre tive o
interesse nessa peça, o que me levou a procurar incessantemente a peça.
Foi em 1983, ocasião da Brasiliana, estive visitando e me deparei com o Guiche Filatélico da
Polinésia Francesa - muito feliz me dirigi de imediato e comecei conversar com o Gerente e falei a
respeito do meu interesse, e se havia a possibiidade em me ajudar com comerciantes, filatelistas
locais e o mesmo se prontificou a fazer. Dei US$ 20,00 para comprar a peça.
Em final de Set/1983 recebi a carta resposta, vide abaixo, fiquei feliz, pois pensava que a minha
peça estava lá dentro, mas não, devolveu o dinheiro com as desculpas de não ter conseguido.

Foram muitos anos Ca. de 40, a procura da peça, seja no Ebay, no Delcampe, em Leilões por todo o
https://mailchi.mp/4dd43ede7ef8/jw6elwye39-4805138
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exemplo: Der Musikus Motivgruppe. Até a nossa querida Jenny Banfield - Maximafilia
FIP me ajudou muito na procura mas sem êxito.

E assim a vida continuou e eu sempre buscando a referida peça até que um dia, ou melhor uma
noite fazendo alguma buscas no Email vejo a peça cara a cara pulei de alegria e rapidamente
efetuei a compra mas no dia seguinte o vendedor me disse, não mando para o Brasil pois já perdi
vários materiais enviados ao seu país. Recorri a um grande amigo nos EEUU e de imediato
autorizou utilizar o seu endereço.

Ufá consegui

O Clube Filatélico e Numismático de Santos na Internet
Manuel Broco Andrade

Para você que já recebe o Boletim Informativo Santista - BIS, através de correio
eletrônico, vai gostar de saber de duas novidades:
O canal no YouTube do Clube Filatélico e Numismático de Santos:
https://www.youtube.com/channel/UCR_mPjoq8f8iRFw5y-Pp5BQ
Entre lá, clique em Inscrever-se, curtam nossos vídeos e cliquem no sininho, para receber as
notificações e divulguem para seus amigos e conhecidos. Nossa inspiração, foi o canal no YouTube
https://mailchi.mp/4dd43ede7ef8/jw6elwye39-4805138
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parabéns. Este novo canal terá vídeos com qualidade superior aos vídeos do canal antigo:

2 - O CFNS tem uma página no Facebook:
https://www.facebook.com/clube.filatelico.santos/?ref=aymt_homepage_panel
Entrem no Facebook, cliquem em Curtir e acompanhem nossas informações e eventos. Curtam e
compartilhem com seus contatos. Vamos divulgar o colecionismo em nossas redes sociais!
Um forte abraço e nos vemos na rede!

REUNIÕES ORDINÁRIAS EM 2021
MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Informamos que nossas reuniões ordinárias ocorrem sempre no 1º sábado do
mês à partir das 15:00 horas
Av. Conselheiro Nebias, 444 cj. 1604. Santos - SP.

No momento reuniões presenciais estão suspensas.
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Você está recebendo o boletim eletrônico do CFNS.

Clube Filatélico e
Numismático de
Santos

Rua Conselheiro Nebias, 444
cj. 1604
11015-001 Santos - SP

www.cfns.com.br
unsubscribe from this list | update subscription preferences

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Clube Filatélico e Numismático de Santos · Rua Conselheiro Nebias, 444 | Cj. 1604 · Santos, SP 11015-002 · Brazil

https://mailchi.mp/4dd43ede7ef8/jw6elwye39-4805138

22/23

12/06/2021

Subscribe

BOLETIM INFORMATIVO SANTISTA 163

Past Issues

https://mailchi.mp/4dd43ede7ef8/jw6elwye39-4805138

Translate

RSS

23/23

