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Technical Details

Stamp issue N. 19
Photos: Dunas Race
Art finishing: Jamile Costa Sallum/
Correios
Print system: off set
Paper: gummed chalky paper
Sheet with 24 stamps (6 blocks 
of 4)
Facial value: 1st class rate for 
domestic commercial mail
Issue: 240,000 stamps (60,000 of 
each)
Design area: 39 x 21mm
Stamp dimensions: 44 x 26mm
Perforation: 11 x 11.5
Date of issue: August 23rd , 2019
Places of issue: Aquiraz/CE and 
Campo Grande/MS

Printing: Brazilian Mint

English version: Department of 
Retail/ Correios Brasil

Orders can be sent to the following 
address: Distance Sales Offi  ce - Av. 
Presidente Vargas, 3.077 - 23º andar, 
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Sobre o Selo

A emissão é composta por 
uma quadra de selos, sendo 
que cada selo representa uma 
das categoria da competição 
Rally dos Sertões: UTV, Carro, 
Moto, e Quadriciclo. Na folha, 
com 24 selos, consta a marca 
do Rally dos Sertões. Em 
todos os selos foi inserido, 
em micro letra, o roteiro da 
27ª edição do Rally. Foram 
usadas técnicas de fotografi a 
e computação gráfi ca. 

About the Stamp

The issue consists of a block 
of stamps, each stamp 
representing one of the 
categories of the Sertões 
Rally competition: UTV, Car, 
Motorcycle, and Quadricycle. 
On the sheet, with 24 stamps, 
is the mark of the Sertões Rally. 
In all the stamps was inserted, 
in micro letter, the script of 
the 27th edition of the Rally. 
Photography and computer 
graphics techniques were used.
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Emissão Postal Especial

Special Postal Issue
Sertões Rally

Rally dos Sertões



O Roteiro do Rally dos Sertões 2019 foi divulgado duran-
te a primeira grande atração da Jornada Sertões este ano.  
Só então os concorrentes puderam dimensionar a estrutu-
ra técnica e logística para o rally. Ao contrário das provas 
de circuito, no mundo off-road os pilotos descobrem a cada 
curva como será o trecho seguinte. O Sertões está pronto 
para ser o evento esportivo mais conectado com a poeira 
e as paisagens do Brasil. Para quem nunca viveu essa expe-
riência, é uma paixão pronta para ser vivida.

Os Correios, por meio da Filatelia, prestam homenagem 
ao Rally dos Sertões, as cidades que fizeram e que farão parte 
do roteiro e também aos aventureiros que construíram esse 
país com coragem e ousadia. O Sertões tem muito orgulho 
de ser patriota e mais orgulho ainda de ser brasileiro. É com 
o espírito de grandes poetas como Euclides da Cunha e Luiz 
Gonzaga que o Sertões expressa a sua paixão pelas terras 
brasileiras e pelas paisagens magníficas desse nosso Brasil. 

Sertões Rally

Sertões Rally is the largest off-road event in the Americas. 
Born and raised in Brazil. In 2019, the rally completes 27 
years of travel through the most spectacular places in the 
country. This is a race that started in São Paulo and today 
takes place in several Brazilian states: Goiás, Ceará, Mato 
Grosso do Sul, Tocantins. The largest rally in the Americas 
was inspired by the success of major international races 
such as Paris-Dakar, and today, already established, the goal 
of the Sertões Rally is to overcome Dakar and become the 
largest rally in the world.

The race starts on August 24 in the city of Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul. After 8 days of competition, crossing 7 
states and passing through 40 cities, the Sertões Rally arri-
ves in Aquiraz, Ceará, on September 1, to crown its cham-
pions. In our history, Sertões Rally produced Heroes. It has 
brought winners from all over the world and has established 
itself in sports as a cutting-edge event and, even so, evolu-
tion does not stop.

In its 27th Edition, Sertões Rally brings many news. 
Projects the future in three dimensions: Sport, Social and 

Rally dos Sertões

O Sertões é o maior evento off-road das Américas. 
Nasceu e cresceu no Brasil. Em 2019 o rally completa 27 
anos de viagens pelos lugares mais espetaculares do país. 
Trata-se de uma prova que começou em São Paulo e hoje 
tem sua casa em vários estados Brasileiros: Goiás, Ceará, 
Mato Grosso do Sul, Tocantins. O maior rally das Américas 
foi inspirado no sucesso de grandes provas internacionais 
como o Paris-Dacar, e hoje, já consagrado, o objetivo do 
Sertões é ultrapassar o Dacar e se tornar o maior rally do 
mundo.

A largada da prova acontece dia 24 de agosto em 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois de 8 dias 
de competição, cruzar 7 estados e passar por 40 cida-
des o Rally Sertões chega a Aquiraz, Ceará, no dia 1 de 
setembro para coroar seus campeões. Em nossa histó-
ria o Sertões produziu Heróis. Trouxe vencedores de vá-
rias partes do mundo e se consagrou no meio esportivo 
como um evento de ponta, e mesmo assim, a evolução 
não para.

Na sua 27ª. Edição, o Sertões traz muitas novidades. 
Projeta o futuro em três dimensões: Esporte, Social e 
Turismo. O lado competitivo da prova evolui com novos 
desafios de navegação, velocidade e tecnologia. O Lado 
Social, também conhecido pelo trabalho do SAS - Saúde 
e Alegria nos Sertões, praticamente dobra a sua capacida-
de de atendimento médico das populações sertanejas por 
onde o rally passa. Cidades remotas com população ca-
rente. Finalmente: a dimensão, turística. Esta aventura of-
f-road mostra lugares que pouca gente conhece e agora 
tem uma estrutura capaz de levar turistas para acompa-
nhar a prova e todas as atrações do entorno. Mais ainda, as 
“expedições Sertões” tornaram-se uma opção de viagens 
aberta o ano inteiro.

Para 2022 o Sertões se prepara para realizar seu maior 
sonho, o percurso da competição abrangerá o país “do 
Oiapoque ao Chui”, para comemorar 30 anos de prova e 
200 anos da independência do Brasil.

O projeto social da SAS se profissionalizou, especia-
lizou, conseguiu suporte de mais médicos, voluntários e 
empresas do ramo. Focado nas especialidades de oftalmo-
pediatria, óculos para todos que precisam, e odontopedia-
tria. Além do atendimento infantil, consultas dermatoló-
gicas e de ginecologia, ambas com especial atenção para 
oncologia. 

Tourism. The competitive side of the race evolves with 
new navigation, speed and technology challenges. The 
Social Side, also known for the work of SAS – Saúde 
e Alegria nos Sertões (Health and Happiness in the 
Sertões), practically doubles its capacity of medical care 
of the populations of the Sertões where the rally passes. 
Remote cities with poor population. Finally: the tourist 
dimension. This off-road adventure shows places that 
few people know and now has a structure that can take 
tourists to follow the race and all the surrounding attrac-
tions. Moreover, the “Sertões expeditions” have become 
a year-round travel option.

For the year 2022, Sertões Rally prepares to reali-
ze its biggest dream, the course of the competition will 
cover the country “from Oiapoque to Chui”, to celebra-
te 30 years of competition and 200 years of Brazil’s 
independence.

SAS’s social project has been professionalized, spe-
cialized, and got support from more doctors, volunteers 
and companies in the industry. Focused on the special-
ties of pediatric ophthalmology, glasses for all who need 
it, and pediatric dentistry. In addition to child care, der-
matological and gynecological consultations, both with 
special attention to oncology. 

The Sertões International Rally Road Map 2019 was 
released during the first major attraction of the Sertões 
Journey this year. Only then could competitors scale the 
technical and logistics structure for the rally. Unlike cir-
cuit racing, in the off-road world riders discover at each 
turn what the next leg will be like. Sertões Rally is ready 
to be the sport event most connected with the dust and 
landscapes of Brazil. For those who have never lived this 
experience, it is a passion ready to be lived.

The Correios company, through Philately, pay tribute 
to the Sertões Rally, the cities that made and will be part 
of the road map and also the adventurers who built this 
country with courage and boldness. Sertões is very proud 
to be a patriot and even more proud to be Brazilian. It is 
in the spirit of great poets such as Euclides da Cunha and 
Luiz Gonzaga that Sertões expresses its passion for the 
Brazilian lands and the magnificent landscapes of our 
Brazil.


