
DETALHES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS

ABOUT THE STAMP

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: 852008740

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).

Code: 852008740 

SOBrE O SELO  

EDITAL  2 - 2011

Emissão Comemorativa
Comemmorative Issue

150 Anos da Caixa Econômica Federal
The 150th Anniversary of the Caixa Econômica Federal

O selo divulga a logomarca dos 150 
anos da Caixa Econômica Federal, cujo 
desenho reproduz um abraço no mapa 
do Brasil, expressando o campo de 
atuação nacional da Caixa, exemplo de 
instituição que apoia projetos especiais 
do governo frente aos cidadãos 
brasileiros. As cores utilizadas são as 
da Bandeira Nacional. Foi utilizada a 
técnica de computação gráfica. 

The stamp displays the logo used to 
commemorate the 150th anniversary 
of Caixa Econômica Federal (Brazil’s 
federal savings bank), which has been 
designed to show a map of Brazil 
being embraced. This expresses the 
nationwide reach of Caixa, which is an 
example of an institution that supports 
special government projects aimed at 
Brazilian citizens. The colors used are 
those of the Brazilian flag. Computer 
graphics techniques were used. 

Edital nº 2
Artista: Hans Donner
Processo de Impressão: Ofsete
Folha com 30 selos
Papel: Cuchê gomado 
Valor facial: 1º Porte Carta Comercial
Tiragem: 300.000 selos
Área de desenho: 35mm x 25mm
Dimensões do selo: 40mm x 30mm
Picotagem: 11,5 x 12
Data de emissão: 12/1/2011
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. 2
Artist: Hans Donner
Print system: Offset
Sheet size: 30 stamps
Paper: Gummed chalky paper 
Face value: ordinary first class
Issue: 300.000 stamps
Design area: 35mm x 25mm
Stamp dimensions: 40mm x 30mm
Perforation: 11,5 x 12
Date of issue: January 12th, 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.



The 150th Anniversary of the Caixa Econômica Federal
A Bank that is a part of Brazilian History

 On January 12, 1861, the Royal Court issued Decree 
No. 2,723, signed by Dom Pedro II, creating Caixa Econômica 
(Brazil’s federal savings bank) and Monte de Socorro. The pur-
pose of the former, which was headquartered in the city of Rio 
de Janeiro, was to act as a pawnbroker and grant loans to poor 
people and slaves who were interested in buying emancipation 
papers.

 Today, 150 years later and headquartered in Brasília 
in the Federal District, Caixa Econômica Federal is the largest 
state-owned bank in Latin America. All through its history it has 
continued to fulfill the purpose for which it was founded, na-
mely: to be a part of the life of its customers, in every one of 
the 5,564 municipalities in Brazil, through its branches, lottery 
network and banking services.

 Acting as a commercial bank, it competes in the cre-
dit, investment funds and savings market and it is, today, the 
largest Saving Bank in Brazil, holding over half the mortga-
ge contracts. As a state-owned bank, it operates as an agent 
for implementing the Federal Government’s social policies, 
transferring funds for infrastructure, sanitation, and low-inco-
me housing projects, as well as managing the Severance Pay 
Indemnity Fund, distributing the Bolsa Família (Family Grant) 
Program, and promoting banking system inclusion initiatives, 
amongst other functions.

 CAIXA’s achievements through its history have trans-
formed it into a true citizens’ bank.

 By issuing this stamp to commemorate the 150th an-
niversary of Caixa Econômica Federal, the Brazilian Post also 
pays tribute the Caixa’s more than 80,000 employees whose 
dedicated labor has helped to build a better Brazil.

Caixa Econômica Federal

150 Anos da Caixa Econômica Federal
Um banco que é parte da história do Brasil

Caixa Econômica Federal

 Em 12 de janeiro de 1861, foram criados, na então 
Corte, a Caixa Econômica e o Monte de Socorro, pelo Decreto 
nº 2.723, assinado por Dom Pedro II, tendo, a primeira, esta-
belecida na cidade do Rio de Janeiro, o propósito de incentivar 
a poupança e, o segundo, estabelecido na mesma cidade, a 
missão de conceder empréstimos sob penhor, principalmente 
para as pessoas mais simples e escravos interessados em 
comprar carta de alforria.

 Hoje, 150 anos depois, com sede em Brasília, Distrito 
Federal, a Caixa Econômica Federal é o maior banco público 
da América Latina, que ao longo de sua história continua cum-
prindo o propósito de sua criação, que é o de estar presente 
na vida de seus clientes, em todos os 5.564 municípios brasi-
leiros, com suas agências, rede  lotérica e  correspondentes 
bancários.

 Na sua função de banco comercial, compete no mer-
cado de crédito, fundos de investimento e poupança e é, hoje, 
a maior detentora de Caderneta de Poupança do Brasil e de 
mais da metade dos contratos de financiamento da casa pró-
pria. Como banco público, trabalha como agente das políticas 
sociais do Governo Federal, sendo repassadora de verbas 
para obras de infraestrutura, saneamento, habitação popular, 
administradora do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
distribuidora do Programa Bolsa Família, promotora de inicia-
tivas de inclusão bancária, dentre outras funções.

 Pelas conquistas em sua trajetória, a CAIXA tornou-se 
o verdadeiro banco da cidadania.

 Ao emitir este selo, assinalando os 150 anos da Caixa 
Econômica Federal, a Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos também homenageia os mais de 80 mil empregados da 
Caixa, que, com seu trabalho dedicado, ajudam a construir um 
Brasil melhor.


