DETALHES TÉCNICOS

TECHNICAL DETAILS

Edital nº 6
Arte: Daniel Effi – Correios
Processo de Impressão: ofsete
Papel: cuchê gomado
Folha com 18 selos (9 se-tenants)
Valor facial: R$ 2,25
Tiragem: 630.000 selos
Área de desenho: 26mm x 44mm
Dimensão do selo: 26mm x 44mm
Picotagem: 11,5 x 11
Data de pré-lançamento:09/06/2018
Local de pré-lançamento:
Belo Horizonte/MG
Data de emissão: 14/06/2018
Locais de lançamento: Brasília/DF,
Foz do Iguaçu/PR, São Paulo/SP e
Fortaleza/CE

Stamp issue N. 6
Art: Daniel Effi – Correios Brasil
Print system: offset
Paper: gummed chalky paper
Sheet with 18 stamps (9 sets of 2)
Facial value: R$ 2.25
Issue: 630,000 stamps
Design area: 26mm x 44mm
Stamp dimensions: 26mm x 44mm
Perforation: 11.5 x 11
Date of pre-release: June 9th, 2018
Place of pre-release:
Belo Horizonte/MG
Date of issue: June 14th , 2018
Places of issue: Brasília/DF, Foz
do Iguaçu/PR, São Paulo/SP and
Fortaleza/CE

Impressão: Casa da Moeda do Brasil

Printing: Brazilian Mint

Versão: Departamento de Varejo e
Outros Negócios/Correios

English version: Department of
Retail and Trade/ Correios Brasil

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; 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 Visa ou Mastercard.

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; e-mail: centralvendas@
correios.com.br. For payment send authorization for charging to credit cards Visa or
Mastercard, or international postal money
order (for countries with which Brazilian
Post has signed agreements).

Cód. de comercialização: 852012608

Code: 852012608

SOBRE OS SELOS

ABOUT THE STAMPS

Os selos foram desenvolvidos em
um se-tenant que fazem alusão à participação do Brasil na Copa FIFA 2018,
na Rússia. A jornada começa na cidade de Rostov-on-Don, passando por São
Petersburgo (no 1º selo), rumando a
Moscou (no 2º selo), que além de ser o
palco do 3º jogo, também é a cidade da
realização da final, com os respectivos
nomes em micro letra. Compostos pelos
grafismos de identidade da FIFA, os selos mostram um jogador e sob ele, uma
trilha acompanhada pelas estrelas verdes e amarelas representando os cinco
campeonatos do Brasil, caminhando para
a então possível conquista da sexta estrela, em Moscou. Há ainda a presença
de outros elementos que caracterizam a
Rússia, como as letras "RU", a matrioska
e a nave que representa a conquista espacial. De fundo, estão os diversos elementos da identidade visual do evento, e no
alto, em posição de destaque, o Logotipo
Oficial do evento (que há versões apenas
em inglês e russo). Foi utilizada a técnica
de ilustração vetorial

The stamps have been developed in a
se-tenant that allude to Brazil’s participation in the 2018 FIFA World Cup RussiaTM.
The journey starts in the city of Rostov-onDon, passing through St. Petersburg (on
the 1st stamp), heading to Moscow (2nd
stamp), which besides being the stage
for the third game, is also the city where
the final match will take place, with each
name of the cities written in micro letter.
Comprised of FIFA identity graphics, the
stamps show a player and, under him, a
trail accompanied by the green and yellow
stars representing the five championships
of Brazil team, heading for the then possible sixth star attained in Moscow. There is
also the presence of other elements that
characterize Russia, such as the letters
“RU”, the matrioska and the space exploration. In the background, there are several elements of the visual identity of the
event, and on the top, in a prominent position, the Official Logotype of the event
(there are versions in English and Russian
only). Vectorial illustration technique has
been used.
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Brasil na Copa do Mundo da FIFA 2018
Brazil at the 2018 FIFA World Cup RussiaTM

© FIFA, FIFA’s Official Licensed Product Logos, and the Emblems, Mascots, Posters and Trophies of the FIFA
World Cup™ tournaments are copyrights and/or trademarks of FIFA. Manufactured under license by Correios.
Made in Brazil.

Brasil na Copa do Mundo da FIFA 2018
A história da Copa do Mundo de Futebol da FIFA se iniciou em
1928, durante um congresso da entidade, quando Jules Rimet conseguiu a aprovação para criar um torneio internacional. A primeira
competição ocorreu em 1930, no Uruguai, tendo a participação de
13 equipes convidadas. Com o crescimento da competição, hoje é
necessário passar por uma etapa classificatória de dois anos de duração, que conta com a participação de aproximadamente duzentas
seleções de países, para participar do campeonato.

Em todo o mundo, os colecionadores podem comemorar a Copa
do Mundo da FIFA 2018 de uma forma única e especial. Com o Programa Filatélico Comemorativo Oficial da Copa do Mundo da FIFA
2018, os Correios eternizam, por meio dos selos postais, a principal
competição internacional de futebol do mundo.

Once again, Brazil qualifies for the World Cup, remaining as the
only country that participated in all the editions of the event, being
the 21st Soccer World Cup. Also, Brazil is the biggest winner with
five tournaments, in 1958, 1962, 1970, 1994 and 2002.
The art of this issuance represents the path to be followed by the
Brazilian National Team in Russia, for another achievement, from
the starting point, in the city of Rostov on Don, passing through St.
Petersburg and ending in Moscow, which will be the stage of the
grand finale.

A cada quatro anos, a Copa do Mundo da FIFA atrai milhões de
torcedores e entusiastas do futebol de todo o mundo, sendo considerado o maior evento mundial para apenas um esporte. As emissões oficiais de selos em comemoração ao acontencimento ressaltam a importância desse torneio para o país anfitrião, promovendo
um marco na história do colecionismo.

WORLD CUP AND PHILATELY

Pela primeira vez em sua história, a Rússia sediará a Copa do
Mundo da FIFA, em 2018. No período de 14 de junho a 15 de julho,
32 seleções estarão competindo pelo título de campeão da Copa do
Mundo da FIFA 2018.
A organização dos jogos propôs como sedes, as seguintes cidades: Kaliningrado, Kazan, Moscou, Níjni Novgorod, Rostov do Don,
São Petersburgo, Samara, Saransk, Sóchi, Volgogrado, e Ecaterimburgo. A escolha foi tomada considerando a redução do tempo de
viagem entre as cidades – já que a Rússia possui 11 fusos horários e
mais de 10.000 km de distância entre dois pontos - todas estão localizadas na Rússia Europeia, com exceção de Ecaterimburgo, que está
situada na Rússia Asiática. São 11 cidades-sede e 12 estádios, sendo
dois deles localizados em Moscou.
Mais uma vez o Brasil se qualifica para o mundial, permanecendo
como único país que participou de todas as edições dessa competição,
sendo essa a 21ª Copa do Mundo de Futebol. Também, o Brasil é o
maior vencedor com cinco torneios, em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.
A arte dessa emissão representa a trilha a ser percorrida pela Seleção Brasileira na Rússia, para mais uma conquista, desde o ponto
inicial, na cidade de Rostov on Don, passando por São Petersburgo e
terminando em Moscou, que será o palco da grande final.
COPA DO MUNDO E FILATELIA
A experiência mostra que programas filatélicos de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo da FIFA 2018, esgotam-se
rapidamente devido à grande procura por parte de ávidos colecionadores e fãs do futebol do mundo todo. A Filatelia assume, mais uma
vez, o importante papel de registrar e divulgar momentos importantes da história esportiva brasileira.

travel time between cities - since Russia has 11 time zones and more
than 10,000 km distance between 2 points - all are located in European Russia, with the exception of Yekaterinburg, which is located in
the Asian Russia. There are 11 host cities and 12 stadiums, two of
which are located in Moscow.

Experience has shown that philatelic programs at major sporting events, such as the 2018 FIFA World Cup™, are rapidly depleted
due to high demand from avid collectors and soccer fans around the
world. Philately once again takes on the important role of recording
and disclosing important moments in Brazilian sports history.

Brazil at the 2018 FIFA World Cup RussiaTM
The history of the FIFA World Cup began in 1928, during a congress of the organization, when Jules Rimet obtained the approval
to create an international tournament. The first competition took
place in 1930, in Uruguay, with the participation of 13 invited teams.
With the growth of the competition, nowadays it is necessary to go
through a two-year qualifying stage, which counts on the participation of approximately two hundred country teams, to participate in
the championship.
Every four years, the FIFA World Cup pulls up millions of soccer
fans and enthusiasts from around the world and is considered the
world’s biggest event for just one sport. Official stamp issuances
commemorating the event underscore the importance of this tournament for the host country, promoting a milestone in the history
of collecting.
For the first time in its history, Russia will host the FIFA World
Cup in 2018. From June 14 to July 15, 32 teams will challenge each
other for the 2018 FIFA World Cup™ title.
The organization of the event proposed the following cities to
host the matches: Kaliningrad, Kazan, Moscow, Nizhny Novgorod,
Rostov-on-Don, St. Petersburg, Samara, Saransk, Sochi, Volgograd,
and Ekaterinburg. The choice was made considering the reduction of

Around the world, collectors can celebrate the 2018 FIFA World
Cup™ in a unique and special way. With the 2018 FIFA World Cup™
Official Commemorative Philatelic Program, the Post Office eternalizes, through its postage stamps, the world’s main international
soccer competition.

