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 Você tem alguma cédula antiga do real? Saiba que ele pode valer até 400 vezes mais 
agora  

  
Você tem alguma cédula antiga do real? Saiba 
que ele pod...  
Você costuma guardar dinheiro antigo como 
recordação? Ele não tem serventia nenhuma 
além da recordação? Pois saiba que você esta 
perdendo dinheiro! O dinheir... 
 
Visualizar em 
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Você costuma guardar dinheiro antigo como recordação? Ele não tem serventia nenhuma 
além da recordação? Pois saiba que você esta perdendo dinheiro! 



O dinheiro se valoriza até mesmo depois de perder o valor no mercado. A valorização 
acontece assim, quanto mais rara é a nota mais valiosa ela é. Agora pasme, existem notas 
de real que atualmente valem até 400 vezes mais do que seu valor real. Isto porque essas 
notas são objetos de desejo de muitos colecionadores por aí. 

As notas mais valiosas são aquelas que saem rápido de circulação, isso acontece quase 
sempre quando um lote sai com os números de série errados. 

Confira agora algumas das notas que mais sConfira agora algumas das notas que mais sConfira agora algumas das notas que mais sConfira agora algumas das notas que mais se valorizaram nos últimos 18 anos e vá e valorizaram nos últimos 18 anos e vá e valorizaram nos últimos 18 anos e vá e valorizaram nos últimos 18 anos e vá 
procurar no fundo das gavetas alguma valiosa.procurar no fundo das gavetas alguma valiosa.procurar no fundo das gavetas alguma valiosa.procurar no fundo das gavetas alguma valiosa.    

1 1 1 1 –––– Número de série censurado  Número de série censurado  Número de série censurado  Número de série censurado –––– Valor: R$ 500 Valor: R$ 500 Valor: R$ 500 Valor: R$ 500    

    
2 2 2 2 –––– Fora de série  Fora de série  Fora de série  Fora de série –––– Valor avaliado: R$ 2.000,00 Valor avaliado: R$ 2.000,00 Valor avaliado: R$ 2.000,00 Valor avaliado: R$ 2.000,00    



    
3 3 3 3 –––– R$50,00 feita na França, com um ‘B” no final  R$50,00 feita na França, com um ‘B” no final  R$50,00 feita na França, com um ‘B” no final  R$50,00 feita na França, com um ‘B” no final –––– Valor estimado: R$ 1,5mil Valor estimado: R$ 1,5mil Valor estimado: R$ 1,5mil Valor estimado: R$ 1,5mil    

    
4 4 4 4 –––– Nota “Deus seja louvado”, usada em 1994  Nota “Deus seja louvado”, usada em 1994  Nota “Deus seja louvado”, usada em 1994  Nota “Deus seja louvado”, usada em 1994 –––– Valor estim Valor estim Valor estim Valor estimado: R$ 4 mil, assinada por ado: R$ 4 mil, assinada por ado: R$ 4 mil, assinada por ado: R$ 4 mil, assinada por 
Rubens RicuperoRubens RicuperoRubens RicuperoRubens Ricupero    



    
5 5 5 5 –––– O reverso invertido  O reverso invertido  O reverso invertido  O reverso invertido –––– Se niveladas igualmente, trata Se niveladas igualmente, trata Se niveladas igualmente, trata Se niveladas igualmente, trata----se de uma rara moeda com se de uma rara moeda com se de uma rara moeda com se de uma rara moeda com 
“reverso invertido”“reverso invertido”“reverso invertido”“reverso invertido”    

    
6 6 6 6 –––– R$ 0,10 (1995)  R$ 0,10 (1995)  R$ 0,10 (1995)  R$ 0,10 (1995) –––– Valor estimado R$ 25,00 Valor estimado R$ 25,00 Valor estimado R$ 25,00 Valor estimado R$ 25,00    



    
7 7 7 7 –––– R$ 0,25 (1995)  R$ 0,25 (1995)  R$ 0,25 (1995)  R$ 0,25 (1995) –––– Valor estimado R$ 25,00 Valor estimado R$ 25,00 Valor estimado R$ 25,00 Valor estimado R$ 25,00    

    
8 8 8 8 –––– R$ 1,00 (1994)  R$ 1,00 (1994)  R$ 1,00 (1994)  R$ 1,00 (1994) –––– Valor estimado R$ 40,00 Valor estimado R$ 40,00 Valor estimado R$ 40,00 Valor estimado R$ 40,00    
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Alô 
ISTO É MUITO IMPORTANTE !!!  
Ao repassar esta mensagem com o forward, observe o seguinte::  
1. Apague o meu endereço e os dos amigos antes de reenviar.  
2. Encaminhe como cópia oculta (Cco ou Bcc) aos SEUS destinatários.  
3 IMPORTANTE - Repasse esta mesma informacao aos seus amigos !!!  
* Agindo desta forma, dificultaremos a disseminação de vírus, spams e banners.  
Obrigado  

 


