DETALHES TÉCNICOS

TECHNICAL DETAILS

Edital nº 1
Foto: Ricardo Stuckert
Processo de Impressão: Ofsete
Folha com 30 selos
Papel: Cuchê gomado
Valor facial: R$2,00
Tiragem: 900.000 selos
Área de desenho: 25mm x 35mm
Dimensões do selo: 30mm x 40mm
Picotagem: 12 x 11,5
Data de emissão: 1º/1/2011
Local de lançamento: Brasília/DF
Impressão: Casa da Moeda do Brasil
Prazo de comercialização pela ECT:
até 31 de dezembro de 2014 (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.

Stamp issue n. 1
Photo: Ricardo Stuckert
Print system: Offset
Sheet size: 30 stamps
Paper: Gummed chalky paper
Face value: R$2,00
Issue: 900.000 stamps
Design area: 25mm x 35mm
Stamp dimensions: 30mm x 40mm
Perforation: 12 x 11,5
Date of issue: January 1st, 2011
Place of issue: Brasília/DF
Printing: Brazilian Mint
Term for commercialization by ECT:
up to December 31st, 2014 (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 items.)
English version: Department of Philately
and Products/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, 20210973 - Rio de Janeiro/RJ - telefones:
(21) 2503-8095/8096; Fax: (21) 25038638; 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.

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 Posts
have signed agreements).

Código de comercialização: 852008805

Code: 852008805

Sobre o Selo

ABOUT THE STAMP

O selo apresenta a foto oficial do
segundo mandato do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, nos jardins do
Palácio da Alvorada. O Presidente,
com um sorriso estampado no rosto,
porta a faixa presidencial, atribuindo
à peça caráter solene e oficial. Em
segundo plano, a imagem apresenta os
arcos do Palácio da Alvorada, moradia
oficial do Presidente da República do
Brasil. Foram utilizadas as técnicas de
fotografia e computação gráfica.

The stamp features the official photo of
the second term of President Luiz Inácio
Lula da Silva, in presidential palace’s
gardens (the Palácio da Alvorada).
The President, with a smile on his face,
wears the presidential sash, giving the
piece a solemn and official character.
In the background, the image shows
the arcs of the presidential palace, the
Palácio da Alvorada, official home of
the President of Brazil. Photography
and computer graphics techniques were
used.
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Homenagem ao Presidente Lula
A Tribute to President Lula

Homenagem ao Presidente Lula

A Tribute to President Lula

Este selo postal, emitido, como de praxe, logo depois da conclusão de mandato
presidencial, homenageia Luiz Inácio Lula da Silva, dirigente da Nação de 2003 a 2006
e de 2007 a 2010.
O Presidente Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, no então distrito de Caetés,
município de Garanhuns, Pernambuco. É o sétimo dos oito filhos de Aristides Inácio da
Silva e Eurídice Ferreira de Mello, carinhosamente chamada de “dona Lindu”.
Em dezembro de 1952, dona Lindu, juntamente com os filhos, migrou para o litoral
paulista, viajando 13 dias em caminhão “pau-de-arara”. Foram morar em Vicente de
Carvalho, bairro pobre do Guarujá. Lula foi alfabetizado no Grupo Escolar Marcílio Dias e
completou o ensino fundamental. Em 1956, mudaram-se para São Paulo e foram morar
em um único cômodo, nos fundos de um bar, no bairro do Ipiranga.
Aos 12 anos de idade, Lula conseguiu seu primeiro emprego, em lavanderia. Foi
também engraxate e “office-boy”. Com 14 anos, começou a trabalhar nos Armazéns
Gerais Columbia, onde teve a carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Transferiuse mais tarde para a Fábrica de Parafusos Marte e conseguiu vaga no curso de torneiro
mecânico do SENAI - Serviço Nacional da Indústria. Os estudos duraram três anos e Lula
tornou-se metalúrgico.
Em 1969, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema fez
eleição para escolher a nova diretoria e Lula foi eleito suplente. Na eleição seguinte, em
1972, tornou-se primeiro secretário. Em 1975, foi eleito presidente do sindicato com 92%
dos votos e aí já representava 100 mil trabalhadores.
Lula deu novo rumo ao movimento sindical brasileiro. Em 1978, foi reeleito
presidente do sindicato (98% dos votos) e, após 10 anos sem greves operárias - em
razão do regime militar, em vigor, ocorreram no País as primeiras paralisações. Em
março de 1979, 170 mil metalúrgicos pararam o ABC paulista. O carismático dirigente
liderou então memoráveis assembleias no estádio de vila Euclides, em São Bernardo,
cujos participantes não se intimidaram diante do aparato policial.
A repressão ao movimento grevista e a quase inexistência de políticos que
representassem os interesses dos trabalhadores no Congresso Nacional fizeram com
que Lula pensasse pela primeira vez em criar um partido de trabalhadores.
Em 10 de fevereiro de 1980, Lula fundou o Partido dos Trabalhadores (PT), juntamente
com outros sindicalistas, intelectuais, políticos e representantes de movimentos sociais,
como lideranças rurais e religiosas. Naquele mesmo ano, nova greve dos metalúrgicos
provocou a intervenção do governo federal no Sindicato de São Bernardo e a prisão de
Lula e de outros dirigentes sindicais com base na Lei de Segurança Nacional. Foram
31 dias de prisão, durante os quais Lula recebeu a notícia do falecimento de sua mãe.
Lula liderou a organização do partido, que, em 1982, já estava implantado em
quase todo o território nacional. Disputou naquele ano o governo paulista e ficou em
quarto lugar. Em agosto de 1983, participou da fundação da CUT - Central Única dos
Trabalhadores. Em 1984, integrou, como uma das principais lideranças, a campanha das
“Diretas-Já”, que reivindicava a escolha direta do Presidente da República. Em 1986, foi
o deputado federal mais votado do País, eleito com 650.134 votos para a Assembleia
Nacional Constituinte.
O PT lançou Lula para concorrer à Presidência da República, em 1989, após 29
anos sem eleição direta para o cargo. Perdeu a disputa, no segundo turno, por pequena
diferença de votos. Em 1994 e 1998, Lula voltou a se candidatar a Presidente da
República e foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso.
Lula persistiu em seu propósito e concorreu, novamente, em 2002. Apoiado em
ampla aliança política, foi eleito Presidente da República Federativa do Brasil aos 57
anos de idade, com quase 53 milhões de votos. Foi reeleito em 2006 com mais de 58
milhões de votos.
O Presidente Lula e sua equipe iniciaram a implementação de medidas com vistas
a resgatar as dívidas sociais fundamentais que o Brasil tinha com a grande maioria
do povo. Deram início a uma série de transformações estruturais, que reduziram
significativamente a pobreza e elevaram a geração de emprego e renda.
Lula é casado desde 1974 com Marisa Letícia e tem cinco filhos.

This postage stamp issued, as usual, soon after the presidential mandate was
completed, honors Luiz Inácio Lula da Silva, leader of the Country from 2003 to 2006
and from 2007 to 2010.
President Lula was born on October 27, 1945, in the then district of Caetés, city of
Garanhuns, Pernambuco. He was the seventh of eight children of Aristides Inácio da Silva
and Euridice Ferreira de Mello, affectionately called “Dona Lindu”.
In December 1952, Dona Lindu, along with their children, migrated to the coast,
traveling for 13 days in an open-back truck known as “pau-de-arara” (for its resemblance
to a macaw roost). They settled in Vicente de Carvalho, a poor neighborhood of Guarujá.
Lula went to elementary school at Grupo Escolar Marcílio Dias and completed the primary
school. In 1956, Lula and his family moved to São Paulo, to live in a one-room dwelling in
the back of a bar in the neighborhood of Ipiranga.
At the age of 12, Lula got his first job in a laundry. He was also a shoeshine boy and
an office boy. At 14, he started working at a warehousing company called Armazéns
Gerais Columbia, where he had his first formal work contract. He moved later to hardware
factory, Fábrica de Parafusos Marte, and enrolled in a professional course at the National
Industry Service - SENAI, to learn how to be a turner. Three years later, Lula became a
metallurgist.
In 1969, Steelworkers Union of São Bernardo do Campo and Diadema held an
election to the new Board, and Lula was elected as a substitute. In the next election, in
1972, he became the first secretary. In 1975 he was elected president of the Union, with
92% of the votes, which represented, then, 100,000 workers.
Lula gave a new direction to the Brazilian union movement. In 1978, he was reelected
president of the Union (98% of the votes) and after 10 years without a workers’ strike because of the military regime in force - the first shutdowns took place in Brazil. On March
1979, 170,000 steel workers stopped São Paulo’s industrial region known as ABC (three
cities: Santo André, São Bernardo do Campo, and São Caetano). The charismatic leader
led, then, memorable meetings in the stadium of Vila Euclides, in São Bernardo, whose
participants were not intimidated in front of the police troops.
The repression of the strike and the near absence of politicians who would represent
the workers’ interests in the Brazilian Congress made Lula think for the first time about
creating a workers’ party.
On February 10, 1980, Lula founded the Workers Party (PT), along with other trade
unionists, intellectuals, politicians and representatives of social movements, such as rural
and religious leaders. That same year, a new metalworkers’ strike caused the Federal
Government intervention in the São Bernardo’s Union and the imprisonment of Lula and
other union leaders, based on the National Security Law. During his 31 days in jail, Lula
received the news about the death of his mother.
Lula led the party organization and, in 1982, it was already implemented in almost the
entire Brazilian territory. He ran that year for the State government and was ranked fourth.
In August 1983, he helped in the creation of the CUT - Central Única dos Trabalhadores,
a workers’ association. In 1984, he joined, as one of the main leaders, the “Diretas Já”
campaign, which claimed the right to vote for the country’s President. In 1986, he was
the most voted Congressman in Brazil, elected with 650,134 votes for the National
Constituent Assembly.
The PT selected Lula to run for country’s President in 1989, after 29 years without
the people being entitled to vote for that office. He lost in the second round of votes, by
a small difference. In 1994 and 1998, Lula ran again for President, and was defeated by
Fernando Henrique Cardoso.
Lula persisted in his purpose, and ran again in 2002. Backed by broad political
alliance, he was elected President of the Federative Republic of Brazil at the age of 57,
with almost 53 million votes. He was reelected in 2006 with over 58 million votes.
President Lula and his team began to implement measures aimed at rescuing the essential
social debts that Brazil had with the vast majority of her people. They began a series of
structural changes, which significantly reduced poverty and increased employment and
income generation.
Lula is married to Marisa Leticia since 1974 and has five children.
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