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Selos? Para 
que serve

isso?

Correio? Nem 
sabia que ainda existia
isto. Só uso internet.

e o mais 
legal...tráz

nossos 
selos!

Internet eu nem 
sei o que é, mas o 

correio manda e trás 
mensagens do mundo 

todo, aqui  na 
aldeia.

selos foram 
criados para mostrar 

que a mensagem foi paga
mas também servem 
para colecionarmos.

Adoro colecões,
eu coleciono 

tampinhas, figurinhas,
bonequinhos.

,
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Mas qual
a vantagem de
colecionar

selos?

Mas duvido que tenha
uma colecão tão legal

quanto a de selos.

Selos ensinam um 
monte de coisas, são

 bonitos e nos permitem 
ter amigos em todo 

o mundo.

eu tenho 
muitos amigos 
no facebook

Mas você está
vendo como todo mundo

está alegre? Todos adoram
receber uma carta e saber 

que foi lembrado.

Mas você ainda não
me convenceu que 

este papo de colecionar
selos é legal.

Vamos ver 
o que veio nas
minhas cartas.

,
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Vieram três do Brasil,
uma de Portugal, uma
dos estados unidos e
outra da austrália.

Mandaram 
lá da

Austrália?

Tenho um 
amigo lá que é 

aborígene.

Aborígene? 
Não sei o 
que é isso.

se colecionasse 
selos poderia aprender: 
aborígenes são os povos 
tradicionais da austrália, 

como se fosse os 
indígenas de lá.

ah! é que eu 
coleciono
selos que 
retratam
os povos 

tradicionais
da floresta.

Como é isso?

Tem selos de todos
os temas que você

imaginar: flores, abelhas, 
música, escoteiros, 
livros, petróleo...

...carros, aves, trens, 
povos tradicionais. 
Cada um escolhe 

aquilo que acha mais 
interessante.
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Veja alguns 
selos da minha 

colecão. estes são 
de animais.

Esta é parte da
colecão de povos
tradicionais. Eles
estão organizados
porque estavam em 

uma exposicão.,

,
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Exposicão?
Sim, minha

colecão foi para
uma exposicão e
ganhou medalha 

de prata!

Que legal!
E onde você

aprendeu isso 
tudo?

Aprendi com
um amigo da aldeia,
tio Daile - o homem

que sabe.

Também 
quero 

aprender.

Quer?
Então vamos

pedir um sedex 
entrega 
rápida.

Nossa, este
deve ter pago 
excesso de 

peso!

correio
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OlA Pessoal!
Me chamaram?

O japinha
é um amigo que

quer saber tudo 
sobre colecão 

de selos.

Já sei. Você é um 
daqueles meninos
que tem os olhos

quadrados, e fica o 
dia todo na frente do 
vídeo-game, televisão,

computador.

Bem, na verdade
meu olho é fechado, 
mas o resto você 

acertou.

Japinha, você 
descobrirá porque 

os indígenas daqui me 
chamam «o homem 

que sabe».
Ho, ho, ho!!!!

Já vi esta risada.
se tivesse barba comprida 

jurava que era
o papai noel.

,

,
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Os selos foram inventados
na inglaterra em 1940, por
Rowland Hill. O primeiro
selo chama-se Penny Black.

Eles mostravam que alguém
já tinha pago para a carta ser
entregue. Era como se fosse a
garan t ia  de  um serv iço 
contratado.

A idéia deu tão certo, que 
se espalhou e vários países
passaram a usar selos.

O Brasil foi pioneiro, e o imperador Dom Pedro II
adota os selos em 1843. Nosso primeiro selo foi
chamado de olho de boi, devido ao seu formato.

então
aprenda
japinha! como

ele faz
isso?

Não sei,
mas é legal.
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E ai?
Colecionar 
selos não é 
tão divertido
quanto jogar
video-game?

Ué?
Cadê o 
Japinha?

Já foi correndo
escrever cartas.

Devido ao sucesso da reforma postal
e do surgimento de diversos selos em
outros países, surgem também os
colecionadores. Inicialmente os selos
tinham apenas imagens de monarcas
ou cifras, possibilitando coleções ditas
tradicionais.

Posteriormente, surgem
os selos comemorativos, 
dando condições para o
desenvolvimento das 
coleções por temas.

A arte de colecionar selos, chama-se
filatelia e não limita-se somente aos selos, 
m a s  a  t o d o s  o s  e l e m e n t o s 
postais e continua uma atividade atual. 
Exposições ocorrem em todos os países,
no Brasil, as mais famosas são a 
Brapex e a Lubrapex.
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