
EDITAL 8 - 2011SOBRE OS SELOS

ABOUT THE STAMPS

Stamp issue Nr. 8
Art: Luiz Santos
Print system: offset
Sheet size: 20 stamps
Paper: gummed chalky paper
Face value: R$1,10 each stamps 
Issue: 900.000 stamps (300.000 each stamp)
Perforation (Estação da Luz e Júlio Prestes): 
11,5 x 12
Perforation (Central do Brasil): 12 x 11,5Design 
Area (Estação da Luz and Júlio Prestes): 35mm 
x 25mm
Area (Central do Brasil): 25mm x 35mm
Stamp dimension (Estação da Luz and Júlio 
Prestes): 40 mm X 30 mm
Stamp dimension (Central do Brasil): 30 mm 
X 40 mm
Date of issue: April 30th, 2011
Places of issue:  São Paulo/SP and 
Rio de Janeiro/RJ

Term for commercialization by ECT: up to          
December 31st, 2012 (this delay does not apply 
to stamps/miniature sheets commercialized as 

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. 
Telephone 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:
Estação da Luz : 852008999
Júlio Prestes: 852008902
Central do Brasil: 852008910

Edital nº 8
Arte: Luiz Santos
Processo de Impressão: ofsete
Folha: 20 selos
Papel: cuchê gomado
Valor facial: R$1,10 cada selo
Tiragem: 900.000 selos (sendo 300.000 de 
cada selo)
Picotagem (Estação da Luz e Júlio Prestes): 
11,5 x 12
Picotagem (Central do Brasil): 12 x 11,5
Área de desenho (Estação da Luz e Júlio 
Prestes): 35mm x 25mm
Área de desenho (Central do Brasil): 25mm 
x 35mm
Dimensões do selo (Estação da Luz e Júlio 
Prestes): 40 mm X 30 mm
Dimensões do selo (Central do Brasil): 30 mm 
X 40 mm
Data de emissão: 30/4/2011
Locais de lançamento: São Paulo/SP e 
Rio de Janeiro/RJ

Impressão: Casa da Moeda do Brasil
Prazo de comercialização pela ECT: até 31 
de dezembro de 2012 (este prazo não será 

Os produtos podem ser adquiridos pela 
loja virtual dos Correios: www.correios.
com.br/correiosonline ou pela 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: 
Estação da Luz : 852008999
Júlio Prestes: 852008902
Central do Brasil: 852008910

DETALHES TécnIcOS

TEcHnIcAL DETAILS

considerado quando o selo/bloco for 
comercializado como parte integrante 
das coleções anuais, cartelas temáticas 
ou quando destinado para fins de ela-
boração de material promocional.)
Versão: Departamento de Filatelia e 
Produtos/ECT.

part of yearly collections, as tematic car-
ds, or still,whenever they are meant to be 
distributed as promotional itens.)
English version: Department of Philately  
and Products/ECT.

The stamps in this issue focus on the outside area of centuries-old railway 
stations, which are historical and architectural landmarks: Luz and Júlio 
Prestes Stations (São Paulo) and Central do Brasil (Rio de Janeiro). The 
pattern of each stamp is enriched with a vignette, the common theme of 
which is a coffee tree branch with the flower and fruit, a strong economic 
mainstay at the time and a basic element in the origin of the stations.

Luz Station, built with structures brought in from England and displaying 
features similar to those of the Big Ben and the Westminster Abbey, both in 
London, was opened to the public on 1st March 1901, and is considered the 
main gateway to the city of São Paulo. The vignette on this sheet of stamps 
highlights significant elements of the Station: the clock and meaningful 
words symbolizing the hall of the Portuguese Language Museum (Museu 
da Língua Portuguesa) opened in 2006.

The current Júlio Prestes Station was designed by Cristiano Stockler das 
Neves in 1925, in the French Louis XVI style, and completed in 1938. São 
Paulo Concert Hall (Sala São Paulo), which was opened in the 1990s, seats 
1,509 people and is the home of  the São Paulo Symphony Orchestra. The 
sheet vignette highlights the clock and the hands of a maestro conducting 
an orchestra.

The new Central do Brasil Station, opened in 1943, is considered the 
largest train station in the state of Rio de Janeiro. Its point of reference - the 
big four-faced clock inspired by the Art Deco movement –has for decades 
served as both an orientation and reference point for the people of Rio de   
Janeiro. The sheet vignette highlights elements like the clock, a clapper 
board and a movie screen, an allusion to the film "Central Station".

In the composition of the stamps the artist used photography, gouache 
illustration and computer graphics.

Os selos desta emissão focalizam estações ferroviárias centenárias, 
marcos históricos e arquitetônicos: Estação da Luz e Júlio Prestes (São 
Paulo) e Central do Brasil (Rio de Janeiro). A estampa de cada selo é 
enriquecida com uma vinheta, que tem como motivo comum um ramo de 
café, com a flor e o fruto, produto forte da economia na época, elemento 
básico na origem das estações.

A Estação da Luz, construída com estruturas trazidas da Inglaterra, 
possui traços semelhantes ao Big Ben e a Abadia de Westminter, ambos 
de Londres, foi aberta ao público em 1º de março de 1901, é considerada a 
principal porta de entrada a cidade de São Paulo. A vinheta desta  folha de 
selos destaca elementos significativos da Estação: o relógio e expressivas 
palavras simbolizando o salão do Museu da Língua Portuguesa, inaugurado 
em 2006. 

A atual Estação Júlio Prestes foi projetada por Cristiano Stockler das 
Neves, em 1925, no estilo francês Luís XVI, e concluída em 1938. Na 
década de 1990 foi criada a Sala São Paulo com 1.509 lugares para abrigar 
a Orquestra Sinfônica de São Paulo. A vinheta da folha destaca o relógio e 
as mãos de um maestro regendo uma orquestra.

A nova Estação Central do Brasil foi inaugurada em 1943, sendo 
considerada a maior estação do Estado do Rio de Janeiro. Tem como 
referência o grande relógio de quatro faces, inspirado no movimento 
artístico art déco, e, há décadas, é ponto de orientação e referência do povo 
carioca. A vinheta da folha destaca elementos  como o relógio, a claquete e 
uma tela de cinema, numa alusão ao filme “Central do Brasil”. 

Na composição dos selos, o artista utilizou a fotografia, a ilustração à 
guache e computação gráfica.

Estações Ferroviárias - Estação da Luz/SP, Júlio 
Prestes/SP e Central do Brasil/RJ
Railway Stations - Luz/SP, Júlio Prestes/SP and Cen-
tral do Brasil/RJ Stations

Emissão Especial
Special Issue



Ao emitir selos postais, os Correios valorizam temas de destaque 
no País. Ressaltando os diversos caminhos percorridos ao longo da 
construção da identidade do Brasil, os selos emitidos retratam as estações 
ferroviárias: Estação da Luz/SP, Júlio Prestes/SP e Central do Brasil/RJ.

É compromisso dos Correios registrar nestas emissões os esforços dos 
brasileiros na construção de estações que foram o ponto de partida para 
levar o desenvolvimento a vários lugares do País.

Estação da Luz:

Ponto turístico e um dos poucos monumentos históricos da cidade 
tombado como patrimônio nacional, a Estação da Luz, hoje operada pela 
CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), completou, no dia 
1º de março de 2011, 110 anos de existência. Cantada e descrita em 
verso e prosa, retratada em diversas manifestações culturais, exposições 
fotográficas, cartões postais, novelas, minisséries e até mesmo em 
propagandas comerciais, a edificação foi ponto fundamental para o 
desenvolvimento da cidade no século XX.

Além de embelezar a cidade com a sua arquitetura inglesa, de forte 
inspiração vitoriana, a Estação da Luz ainda hoje exerce papel tão 
importante quanto o da sua origem, no início do século passado, quando 
o principal objetivo era escoar a produção de café para o porto de Santos. 
Atualmente, mais de 400 mil pessoas circulam pela estação.

Durante esses anos, sua imagem foi se fixando como símbolo de São 
Paulo. Seu conjunto arquitetônico não é só um referencial urbano, faz parte 
da vida do município.

A Estação também oferece acesso à diversas atrações culturais de São 
Paulo como a Pinacoteca, o Museu de Arte Sacra e a Sala São Paulo. Além 
disso, o prédio da estação abriga em seus andares superiores o Museu da 
Língua Portuguesa.

O primeiro prédio da Luz ocupava uma edificação acanhada e era 
chamada “Estação São Paulo”. Só a partir de 1901, data de inauguração 
do prédio atual, é que ela foi denominada Estação da Luz. 

Estação Júlio Prestes:

A imponente Estação Júlio Prestes, um dos cartões postais de São 
Paulo, foi projetada pelo arquiteto Cristiano Stockler das Neves e levou 
mais de dez anos para ser construída, entre 1926 e 1938. O complexo 
nasceu da necessidade da antiga Estrada de Ferro Sorocabana em 
construir uma nova estação mais adequada ao transporte de passageiros e 
em harmonia com a arquitetura da cidade no início do século XX. A riqueza 
do café impulsionou o empreendimento.

O primeiro edifício chamado de “Estação São Paulo”, que ficava na 
esquina das hoje ruas Mauá e General Couto de Magalhães, foi inaugurado 
em 1875. Ali, funcionou até 1914. Restaurado, o edifício acabou se 
transformando no Museu Estação Pinacoteca.

Até 1951, a estação manteve o mesmo nome original: São Paulo. Desde 
então, passou a ser denominada Estação Júlio Prestes, em homenagem 
ao ex-presidente do Estado de São Paulo e presidente do Brasil eleito pelo 
voto popular em 1930, mas impedido de assumir o cargo por um golpe 
militar no mesmo ano que constituiu uma junta militar e concedeu o poder 
a Getúlio Vargas, líder das forças revolucionárias. 

O complexo da Estação Júlio Prestes segue marcando sua presença 
na cidade, contribuindo com a cultura, a arquitetura e a história, além de 

servir milhares de passageiros que utilizam os trens da Linha 8-Diamante 
da CPTM.

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM

Estação central do Brasil:

A estação ferroviária Central do Brasil, localizada no centro da cidade 
do Rio de Janeiro, é a estação de trem mais conhecida do Brasil. Já foi 
chamada de Estação do Campo, Estação da Corte e, até o ano de 1998, 
de Estação Dom Pedro II, denominação pela qual também é conhecida. 

A estação foi inaugurada em 29 de março de 1858, com uma viagem 
feita com a comitiva imperial. O prédio foi reformado anos mais tarde e 
demolido nos anos 30. A estrutura atual começou a ser erguida em 1935, 
com um corpo principal de sete pavimentos, uma torre com 28 andares, 
134 metros de altura e plataformas de trem. Em 1943, foi inaugurada a 
nova estação inspirada no movimento artístico art déco, com o grande 
relógio de quatro faces. No entorno foram criados terminais para ônibus e 
metrô integrados à ferrovia.

Hoje, da Central do Brasil saem trens de diversos ramais ligando 
o Centro aos demais bairros da Zona Norte e Oeste do Rio de Janeiro, 
além dos 11 municípios da Baixada Fluminense. Cerca de 600 mil pessoas 
circulam pela Central do Brasil por dia. Tornou-se um verdadeiro centro 
comercial e um ponto de encontro entre amigos. São inúmeros serviços, 
além de entretenimento e diversão. 

A Estação ficou ainda mais conhecida ao ser cenário do premiado filme 
brasileiro “Central do Brasil”, de Walter Salles, indicado ao Oscar de melhor 
filme estrangeiro em 1999. 

SuperVia - Concessionária de Transportes Ferroviários S/A - Trens Urbanos

By issuing postage stamps, the Brazilian Post values prominent topics 
in Brazil, highlighting the path taken during the construction of its identity.

Thus, the Brazilian Post is publishing three issues highlighting  Luz/
SP, Júlio Prestes/SP and Central do Brasil/RJ Train Stations, which are 
considered starting points for the development of both Brazil and the 
regions where they are located.

Luz Station:

A tourist attraction and one of the city’s few historical monuments listed 
as a national heritage site, Luz Station, now operated by CPTM (São 
Paulo Metropolitan Railway Company), celebrated its 110th anniversary on 
1st March 2011. Sung and described in verse and prose and portrayed 
in various cultural expressions, photographic exhibitions, postcards, soap 
operas, television series and even commercial advertisements, the building 
was a focal point in the city's development during the 20th century.

In addition to beautifying the city with its English architecture of strong 
Victorian inspiration, Luz Station still plays a role as important as that of 
its origin in the beginning of last century, when the primary goal was to 
transport the coffee produced in the state to the Port of Santos. Currently, 
over 400,000 people use the station.

Over the years, the station has become a symbol of São Paulo. Its 
architectural ensemble, an urban benchmark, is also part of the city’s life.

The station also provides access to many cultural attractions in the city 
such as the Picture Gallery (Pinacoteca), the Museum of Sacred Art (Museu 
de Arte Sacra), and São Paulo Concert Hall (Sala São Paulo). In addition, 
the station building houses in its upper floors the Portuguese Language 
Museum (Museu da Língua Portuguesa).

The first building of Luz Station was located in a small area and known 
as "São Paulo Station". It was only in 1901, when the current building was 
officially opened, that it was renamed Luz Station. 

Júlio Prestes Station:

The majestic Júlio Prestes Station, one of São Paulo landmarks was 
designed by the architect Cristiano Stockler das Neves and took over ten 
years to be built – from 1926 to 1938. The train station complex arose from 
the need of the former Sorocabana Railroad to build a new station that 
was both more suitable for passenger transportation and in harmony with 
the architecture of the city in the early 20th century. The wealth brought by 
coffee boosted the enterprise.

The first building called "São Paulo Station” was officially opened in 
1875, at the corner of what are today the Mauá and General Couto de 
Magalhães streets, where it stayed until 1914. The building was restored 
and later became the Pinacoteca Station museum.

The station kept its original name - São Paulo - until 1951, when it was 
renamed Júlio Prestes Station, in honor of the former president of the State 
of São Paulo (office equivalent to today’s governor). Prestes was elected 
Brazil's president by popular vote in 1930, but prevented from taking office 
by a military coup the same year he established a military junta that ended 
up handing the power to Getúlio Vargas, leader of the revolutionary forces.

The Julio Prestes Station complex continues to mark its presence in the 
city by contributing to culture, architecture and history, in addition to serving 
the thousands of passengers that use the trains of CPTM’s Line 8-Diamante.

São Paulo Metropolitan Railway Company - CPTM

central do Brasil Station:

Central do Brasil Railway Station, located in downtown Rio de Janeiro, 
is the most famous train station in Brazil. It has been called Campo Station, 
Corte Station, and up to 1998 Dom Pedro II Station, the name it is also 
known by to date.

The station was officially opened on 29 March 1858, with a trip by the 
imperial entourage. The building was remodeled years later and demolished 
in the 1930s. The current 134 feet high structure began to be built in 1935, 
with a main building of seven floors, a 28-storey tower, and train platforms. 
The new station was opened in 1943, inspired by the Art Deco movement, 
with the big four-faced clock.  Bus and subway depots integrated to the 
railway were built in the surrounding area.

Today, trains from different branches leave from Central do Brasil 
connecting the downtown area of Rio de Janeiro to the other districts of the 
city’s North and West Zones, as well as to the 11 municipalities of Baixada 
Fluminense. About 600,000 people use Central do Brazil every day. The 
station has become a true commercial mall and a meeting point for friends, 
providing countless services besides entertainment and fun.

The station became even more famous when it served as the setting 
for Brazilian filmmaker Walter Salles’ award-winning "Central Station”, an 
Oscar nominee for best foreign language film in 1999.

SuperVia – Railway Transportation Concessionaire S/A – Urban Trains

ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS: 
ESTAÇÃO DA LUZ/SP, JÚLIO PRESTES/SP E cEnTRAL DO BRASIL/RJ

RAILWAY STATIOnS: 
LUZ/SP, JÚLIO PRESTES/SP AnD cEnTRAL DO BRASIL/RJ STATIOnS


