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Edital nº 6
Arte: Botteon
Processo de Impressão: Ofsete
Folha com 30 selos
Papel: Cuchê gomado 
Valor facial: R$ 2,00
Tiragem: 300.000 selos
Área de desenho: 39mm x 21mm
Dimensões do selo: 44mm x 26mm
Picotagem: 11 x 11,5
Data de emissão: 17/5/2013
Local de lançamento: Brasília/DF
Impressão: Casa da Moeda do Brasil
Prazo de comercialização pela ECT: até 
31 de dezembro de 2016 (este prazo não 
será considerado quando o selo/bloco for 
comercializado como parte integrante das 
coleções anuais, cartelas temáticas ou 
quando destinado para fins de elaboração 
de material promocional).
Versão: Departamento de Filatelia e 
Produtos/ECT.

Os produtos podem ser adquiridos na loja 
virtual dos Correios: www.correios.com.br/
correiosonline ou na Agência de Vendas a 
Distância - Av. Presidente Vargas, 3.077 
- 23º andar, 20210-973 - Rio de Janeiro/
RJ - telefones: (21) 2503-8095/8096; Fax: 
(21) 2503-8638; e-mail: centralvendas@
correios.com.br. Para pagamento, envie 
cheque bancário ou vale postal, em nome 
da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, ou autorize débito em cartão 
de crédito American Express, Visa ou 
Mastercard.

Código de comercialização: 852009496

Stamp issue nº 6
Art: Botteon
Print system: Offset
Sheet size: 30 stamps
Paper: Gummed chalky paper 
Face value: R$ 2,00
Issue:  300.000 stamps
Design area: 39mm x 21mm
Stamp dimensions: 44mm x 26mm
Perforation: 11 x 11,5
Date of issue: May 17th, 2013
Place of issue: Brasília/DF
Printing: Brazilian Mint
Term for commercialization by ECT: 
up to December 31st, 2016 (this delay 
does not apply to stamps/miniature 
sheets commercialized as part of yearly 
collections, as tematic cards, or still, 
whenever they are meant to be distributed 
as promotional itens).
English version: Department of Philately  
and Products/ECT.

Orders can be sent to the following address: 
Distance Sales Office - Av. Presidente 
Vargas, 3.077 - 23º andar, 20210-973 - Rio 
de Janeiro/RJ, Brazil. Telephones 55 21 
2503 8095/8096; Fax 55 21 2503 8638;  
e-mail: centralvendas@correios.com.br. For 
payment send authorization for charging 
to credit cards American Express, Visa or 
Mastercard, or international postal money 
order (for countries with whom Brazilian 
Post has signed agreements).

Code: 852009496

EDITAL 6 - 2013

O selo transmite a evolução das 
telecomunicações. Com apenas um 
toque, passa-se do telégrafo à Internet. 
Do lado esquerdo até o lado direito 
superior é focalizado o telégrafo, 
funcionando por pequenos cliques 
no aparelho. A informação é enviada 
para vários pontos da América Latina, 
encurtando distâncias no século XIX. Do 
lado direito até o lado esquerdo inferior, 
tem-se a informação sendo enviada nos 
dias atuais por redes sem fio, também 
a partir de pequenos cliques. Ao centro, 
nota-se o contorno da América Latina 
e a integração de todos os Latino-
Americanos pela telecomunicação, 
dos tempos remotos até hoje. A técnica 
utilizada foi ilustração digital. 

The stamp presents the evolution of 
telecommunications. With just one 
click, we move from the telegraph to the 
Internet. From the top left to the top right 
side, the focus is the telegraph, working 
through small clicks on the device. The 
information is sent to various parts of 
Latin America, shortening distances in the 
19th century. From the bottom right to the 
bottom left side, we see information being 
sent today by wireless networks, also 
through small clicks. At the center, there 
is the outline of Latin America and the 
integration of all Latin Americans through 
telecommunication, from ancient times 
until today. The technique used was digital 
illustration.



Emissão Mercosul: Internet - redes Integradoras

International Telecommunication Union – ITU

O mundo está se tornando cada vez mais interligado. A marca de 6 bilhões 
de assinaturas para dispositivos móveis foi cruzada. Em todo o mundo, mais 
de 2,3 bilhões de pessoas estão usando a Internet. Conectividade de banda 
larga é hoje considerada a infraestrutura básica da nossa sociedade em 
rede, transmitindo importantes benefícios econômicos e sociais.

Em todos os países, essas redes são agora tão importantes como 
transporte, alimentação ou saneamento básico. As redes de banda larga 
cada vez mais sustentam outras infraestruturas em rede para ajudar a 
garantir a prestação eficiente dos serviços públicos tais como saúde, 
educação, energia, transporte, serviços de emergência e muito mais.

Historicamente, costumava ser suficiente ter uma presença online na 
Internet para a transmissão unidirecional e a divulgação de informações. 
Hoje, as redes sociais como Facebook e Twitter estão nos conduzindo a 
novas formas de interação social, diálogo, intercâmbio e colaboração. 
Sites de redes sociais (designados mais amplamente como mídias sociais) 
permitem aos usuários trocar ideias, postar atualizações e comentários, 
participar de atividades e eventos e compartilhar seus interesses mais 
amplos. 

Os serviços de redes sociais não estão apenas trazendo os usuários de 
Internet para conversas online em alta velocidade — as mídias sociais estão 
ajudando pessoas a seguirem notícias, manterem-se em dia com amigos ou 
colegas, contribuírem para debates ou aprenderem com os outros. 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) servem como 
catalisadores para acelerar o progresso de forma sustentável.  Elas criam 
novas oportunidades para maior qualidade de vida para todos, gerando um 
profundo impacto sobre como o mundo funciona, interage e se comunica.

Com a convergência de tecnologias, aplicações e serviços, 
especialmente em dispositivos móveis, a mídia social está encabeçando 
uma nova era de compromisso, que leva a uma variedade de formas de 
ampliar laços com amigos e familiares, de aumentar a transparência da ação 
do governo e de expandir o conhecimento por todo o mundo. De maneira 
geral, este compromisso reforçado enriquece vidas, ajudando a avançar 
para um mundo interconectado, onde o que importa é a criatividade humana 
e não onde a pessoa nasceu ou o quão rico eram seus pais.  Um mundo 
que oferece o desenvolvimento social e econômico sustentável para todos, 
sem discriminação.

São incontestáveis os benefícios da Internet, mas seu uso indiscriminado 
e descontrolado também pode gerar impactos negativos.  Ainda há muitos 
riscos na Internet e o monitoramento de crianças e jovens enquanto 
conectados é aconselhável. Também, a geração atual vem sofrendo 
uma diminuição significativa das habilidades interpessoais essenciais (a 
habilidade de expressar ideias e pensamentos para outras pessoas “cara-
a-cara”). Atribui-se a essa tendência o aumento da frequência e duração da 
comunicação por meio de mensagens de texto e dos relacionamentos nas 
redes sociais. 

A Internet é tudo de bom, mas deve ser usada com sabedoria.
Ao emitir este selo, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos destaca 

a importância da Internet como meio de comunicação, imprescindível para 
o desenvolvimento do mundo globalizado e alerta para os cuidados que se 
deve ter em relação ao seu uso.

Mercosur Issue: Internet - Integrative Networks

The world is becoming increasingly interconnected. The mark of 6 billion 
mobile phone subscriptions has been crossed. Worldwide, more than 2.3 
billion people are using the Internet. Broadband connectivity is currently 
considered the basic infrastructure of our network society, leading to 
important economic and social benefits.

In all countries, these networks are now as important as transportation, 
food or basic sanitation. Broadband networks increasingly support other 
network infrastructures to help ensure efficient delivery of public services 
such as health, education, energy, transportation, emergency services and 
more.

Historically, it used to be enough to have an online presence on the 
Internet for unidirectional transmission and dissemination of information. 
Today, social networks such as Facebook and Twitter are leading us to new 
forms of social interaction, dialogue, exchange and cooperation. Social 
networking sites (known more broadly as social media) allow users to 
exchange ideas, post updates and comments, participate in activities and 
events and share their broader interests.

Social networking services are not only allowing Internet users to have 
high speed online conversations - social media are helping people follow the 
news, keep in touch with friends or colleagues, contribute to debates and 
learn from others.

Information and communication technologies (ICT) work as catalysts to 
accelerate progress in a sustainable manner. They create new opportunities 
for improved quality of life for all, and have a deep impact on how the world 
works, interacts and communicates.

With the convergence of technologies, applications and services, 
especially on mobile devices, social media are spearheading a new era of 
engagement, resulting in a variety of ways to expand ties with friends and 
family, increase transparency of government action and expand knowledge 
in the whole world. In general, this increased commitment enriches lives, 
helping move towards an interconnected world, where what matters is 
human creativity, not where the person was born or how rich one’s parents 
were. A world that offers sustainable social and economic development for 
all without discrimination.

The benefits of the Internet are undeniable, but its indiscriminate and 
uncontrolled use can also generate negative impacts. There are still many 
risks on the Internet, and it is advisable to monitor children and youth while 
they are online. Also, the current generation has suffered a significant decline 
in essential interpersonal skills (the ability to express ideas and thoughts to 
others “face to face”). This trend is attributed to increasing frequency and 
duration of communication through text messages and relationships in social 
networks.

The Internet is great, but it must be used wisely.
By issuing this stamp, the Brazilian Post highlights the importance of the 

Internet as a communication medium that is essential for the development of 
the globalized world, and warns that it should be used with care.

International Telecommunication Union - ITU


