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Sobre a obra:
O Catálogo Ilustrado de Carimbos sobre os Olhos-de-Boi 2017 compila as informações
existentes sobre os carimbos postais utilizados sobre os selos da primeira emissão brasileira, além
do levantamento e catalogação dos exemplos conhecidos de carimbos estrangeiros e de obliterações
manuscritas sobre olhos-de-boi. Para cada carimbo, são apresentados seu desenho e, se disponíveis,
imagens de peças que comprovam a sua utilização sobre olhos-de-boi. O catálogo apresenta
também informações sobre a origem e utilização dos carimbos catalogados, incluindo as diferentes
cores existentes para cada um deles.
Na parte introdutória do catálogo e nos seus apêndices, são apresentadas informações úteis
sobre a emissão e circulação dos olhos-de-boi e uma listagem de todas as agências postais em
operação durante o período de circulação dos olhos-de-boi. Nos apêndices também foram incluídas
informações adicionais, e sobre peculiaridades na forma e aplicação de alguns carimbos e algumas
curiosidades a respeito de carimbos sobre olhos-de-boi.
O catálogo apresenta também, além do sumário no seu início, um índice remissivo das
agências ao seu final. Isso facilita a localização dos carimbos e obliterações manuscritas utilizadas
em cada agência.

Novidades nesta edição:
A edição de 2017 do Catálogo Ilustrado sobre os Olhos-de-Boi foi inteiramente revisada,
atualizada e ampliada em relação às edições anteriores. O catálogo teve seu miolo impresso a cores,
em papel couchê brilho de 115 gramas, e foi encadernado em capa dura colorida, impressa em papel
couchê brilho de 150 gramas, com tamanho aproximado de 21 cm x 28 cm. Ele possui 312 páginas,
47 páginas a mais que a edição anterior, de 2013, agregando um maior volume de informações e
imagens. Foram catalogados 295 carimbos brasileiros, 10 carimbos estrangeiros e 71 obliterações
manuscritas. Além disso, foram incluídas diversas novas imagens de carimbos e selos. Várias
imagens antes em preto e branco ou com menor resolução foram substituídas por imagens coloridas
e em alta resolução, muitas delas obtidas a partir da digitalização dos próprios selos.
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