
DETALHES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS

SObrE O SELO  AbOUT THE STAMP  

Edital nº 7
Arte: Ariadne/Meik
Processo de Impressão: ofsete 
Folha: 30 selos
Papel: cuchê gomado
Valor facial: 1º Porte Carta Comercial
Tiragem: 1.800.000 selos
Área de desenho: 39mm x 21mm
Dimensão do selo: 44mm x 26mm
Picotagem: 11 x 11,5
Data de emissão: 30/04/2015
Local de lançamento: Brasília/DF e São 
Paulo/SP
Impressão: Casa da Moeda do Brasil

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: 852010028

Stamp issue nº 7
Arts: Ariadne/Meik
Print system: offset 
Sheet size: 30 stamps
Paper: gummed chalky paper
Face value: 1st class commercial rate
Issue: 1,800,000 stamps
Design area: 39mm x 21mm
Stamp dimension: 44mm x 26mm
Perforation: 11 x 11.5
Date of issue: April 30th, 2015
Place of issue: Brasília/DF and São Paulo/
SP
Printing: Brazilian Mint

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 which 
Brazilian Post has signed agreements).

Code: 852010028

O selo destaca o Salário Mínimo 
como um valor de referência, 
representado à direita, na parte 
superior, pelo símbolo da moeda 
nacional, o Real. Na faixa central, 
vê-se a família do trabalhador ou 
da trabalhadora, amparada pelos 
benefícios de um Salário Mínimo 
digno, capaz de provê-la de seus 
direitos básicos, referenciados 
por ícones representativos de 
alimentação, saúde, educação, 
moradia e transporte. O fundo do 
selo assemelha-se a uma cédula 
em circulação no Brasil, remetendo 
à busca permanente de valorização 
dos direitos de cada cidadão, e ao 
enfrentamento às diversas formas de 
desigualdades socioeconômicas.

The stamp highlights Minimum 
Wage as a reference value, 
represented on the upper right 
corner of the stamp, by the symbol 
of the national currency, Real. On 
the center, we see the family of a 
worker, supported by the benefits 
of a worthy Minimum Wage, 
capable of providing its basic rights, 
referenced by representative icons 
of food, health, education, housing 
and transportation. The background 
of the stamp is similar to a currency 
bill of Brazil, referencing the 
permanent quest for valorization of 
the rights of each citizen, and the 
confrontation of various forms of 
socioeconomic inequalities.
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Salário Mínimo Digno: valorize esse direito! Worthy Minimum Wage Salary: value that right!

O Salário Mínimo (SM) é um importante instrumento de política 
distributiva, por força da lei ou de contratação coletiva. É o menor 
valor que deve ser pago aos trabalhadores como remuneração pelo 
tempo e esforço despendidos na produção de bens ou na execução 
de serviços, em determinados período e região.

Tem como objetivo estabelecer um padrão de remuneração, 
garantindo, assim, as condições básicas de vida para o trabalhador e 
sua família. Conforme a OIT - Organização Internacional do Trabalho, 
a função primordial do Salário Mínimo é proteger os trabalhadores 
que estão na base da hierarquia salarial.

Criado pela Constituição Federal de 1934, o Salário Mínimo (SM) 
tinha como objetivo inicial atender apenas a algumas necessidades 
dos trabalhadores. A Constituição de 1946 passou a considerar que 
o SM deveria abarcar também as despesas da família do trabalhador, 
princípio reafirmado nas demais Constituições. Já na Constituição de 
1988, foi incluída, de modo explícito, uma estrutura mais completa de 
necessidades básicas a serem cobertas.

Depois de largo período de desvalorização, inclusive como 
política social, graças a uma ação sindical conjunta, o Salário Mínimo 
começou a passar por um processo de revalorização. Em 2006, com 
a instituição da Comissão Tripartite do Salário Mínimo, composta 
por representantes do governo, trabalhadores e empregadores, foi 
estabelecida uma política de valorização gradual e real do Salário 
Mínimo, com vigência até 2023. Transformada em lei, Nº 12.382/2011, 
a política prevê o reajuste, pela inflação acumulada desde o último 
reajuste, e aumento real, em valor correspondente à variação do 
PIB de dois anos anteriores. No entanto, a vigência estabelecida na 
referida lei é janeiro de 2015, ainda que a política de valorização em 
si esteja prevista para seguir até 2023.

A política de valorização foi muito positiva, pois permitiu a elevação 
real do poder aquisitivo de grande número de brasileiros, ampliou o 
mercado consumidor e viabilizou melhorias nas condições de vida da 
população, como a possibilidade de prolongar a formação educacional 
dos jovens. Contribuiu, ainda, para reduzir a desigualdade de renda 
no País, mesmo que os problemas sociais sejam uma realidade. 

O processo de valorização do Salário Mínimo precisa ter 
continuidade a fim de que a Constituição ganhe vida e efetividade, 
conduzindo o Brasil a patamares crescentes de justiça social e 
desenvolvimento. 

Com esta emissão de selo, em parceria com o DIEESE, os 
Correios registram a importância do Salário Mínimo no Brasil e a 
necessidade de valorizá-lo.

DIEESE
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos

The Minimum Wage Salary (MW) is an important instrument of 
distributive policy, by law or collective bargaining. It is the lowest 
amount that workers must be paid as compensation for the time and 
effort spent producing goods or providing services, in set periods and 
regions.

It has the objective of establishing a standard salary, ensuring, 
thus, basic life conditions for the worker and his/her family. 
According to ILO – International Labor Organization, the main role 
of Minimum Wage is to protect workers at the base of the salary 
hierarchy. 

Created by the Federal Constitution of 1934, Minimum Wage 
(MW) had initially as a goal to attend only some of the necessities of 
the workers. The Constitution of 1946, considered that MW should 
also embrace other expenses of the worker’s family, principle that 
was reaffirmed by following Constitutions. In 1988, the Constitution 
included, in a more clear way, a more complete structure of basic 
necessities to be covered.

After a long period of devaluation, even as a social policy, 
thanks to a joint trade union action, the Minimum Wage started to 
be revaluated. In 2006, with the institution of the Tripartite Minimum 
Wage Commission, composed by representatives of the government, 
workers and employers, a gradual and real valorization policy of 
Minimum Wage was established, effective until 2023. Transformed 
in law, Nº 12.382/2011, the policy foresees the readjustment, 
considering the accumulated inflation since the last readjustment, 
and real increase, corresponding to the variation of GDP of the 
previous two years. However, the effectiveness established in the 
law is January, 2015, even though the valorization policy is set to 
exist until 2023.

The valorization policy was very positive, as it permitted a real 
increase of acquisitive power to a great number of Brazilians, enlarged 
the consumer market and allowed improvements in life conditions of 
the population, such as the extension of education programs for the 
youth. It also contributed to reduce the income gap in the country, 
although social problems are still a reality. 

The valorization process of the Minimum Wage needs to have 
continuity so that the Constitution gains life and effectiveness, driving 
Brazil to higher standards of social justice and development. 

With this postal stamp issue, in partnership with DIEESE, the 
Brazilian Post registers the importance of Minimum Wage in Brazil, 
and the necessity to value it.

DIEESE
Department of Statistics and Socioeconomic Studies 


