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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: 852008830

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: 852008830

SOBrE O SELO  

Emissão Especial
Special Issue

Série relações Diplomáticas: Brasil - Paraguai
Itaipu Binacional
Diplomatic Relations Series: Brazil - Paraguay
Itaipu Binacional

O selo focaliza uma vista panorâmica 
da hidrelétrica de Itaipu, forte ícone da 
união entre Brasil e Paraguai. Ao fundo, 
visualiza-se o reservatório de Itaipu, 
compartilhado pelos dois países. Ao 
centro, no lado direito da imagem está 
a barragem, no lado esquerdo está o 
vertedouro. A barragem une uma margem 
à outra do Rio Paraná. Na parte central 
da barragem está a fronteira entre o 
Brasil e o Paraguai. No lado direito está 
o Brasil e, à esquerda, onde se pode 
visualizar o vertedouro aberto, está o 
Paraguai. Como homenagem ao país 
irmão, no canto inferior esquerdo, o 
logotipo do bicentenário da independência 
do Paraguai. As técnicas utilizadas foram 
fotografia e computação gráfica.

The stamp shows a panoramic view of the 
Itaipu hydroelectric power plant, a strong 
token of the close relations between Brazil 
and Paraguay. In the background, one can 
see the reservoir of the Itaipu plant, shared 
by the two countries. At the center, its dam 
can be seen to the right and its spillway to 
the left. The dam joins the two banks of the 
Paraná River. The border between Brazil 
and Paraguay is at the center of the dam. 
Brazil is on the right side and Paraguay 
is on the left side, where one can see 
the open spillway. As a tribute to a sister 
country, one can see the logo of the 200th 
anniversary of Paraguay’s independence 
on the lower left corner. Photography and 
computer graphics techniques were used.

Edital nº 9
Foto: Daniel Snege
Processo de Impressão: Ofsete
Folha com 30 selos
Papel: Cuchê gomado 
Valor facial: R$1,10
Tiragem: 300.000 selos
Área de desenho: 35mm x 25mm
Dimensões do selo: 40mm x 30mm
Picotagem: 11,5 x 12
Data de emissão: 6/5/2011
Locais de lançamento: Brasília/DF, 
Foz do Iguaçu/PR e Assunção/Paraguai
Peça filatélica: Envelope de 1º Dia de 
Circulação
Tiragem: 15.000
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. 9
Photo: Daniel Snege
Print system: Offset
Sheet size: 30 stamps
Paper: Gummed chalky paper 
Face value: R$1,10
Issue: 300.000 stamps
Design area: 35mm x 25mm
Stamp dimensions: 40mm x 30mm
Perforation: 11,5 x 12
Date of issue: May 6th, 2011
Place of issue: Brasília/DF, Foz do Iguaçu/
PR and Assunção/Paraguay
Philatelic item: FDC
Issue: 15.000
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.

EDITAL 9 - 2011



 Diplomatic relations Series: Brazil - Paraguay
Itaipu - Energy bringing two peoples together

In this issue of the Diplomatic Relations Series, the Brazilian Post is paying 
homage to the Republic of Paraguay on the occasion of the 200th anniversary of 
its independence, focusing on a project that is an example of integration between 
Brazilians and Paraguayans: the Itaipu hydroelectric power plant. 

Recognized worldwide as a wonder of modern engineering and designed as 
the world’s largest power plant, Itaipu was an unprecedented project. Apart from 
overcoming huge civil engineering challenges, Brazilians and Paraguayans also 
developed an ingenious diplomatic, legal and financial project, constituting a society 
for the hydroelectric exploitation of water resources of the Parana River, owned in 
condominium to both countries.  Today, Itaipu shows that Paraguay and Brazil share 
not only common borders, but also the initiative of finding solutions compatible with 
the interests of both nations, and of taking full advantage of the potential afforded 
by waters that supply their inhabitants with energy and progress. 

Located on the Paraná River, where there was a stone called Itaipu - “the 
stone that sings” in the Guarani language of the region’s peoples - the power plant 
was formally agreed upon through a treaty signed by the presidents of the two 
countries in 1973. Since it began to be built, in 1974, until its two last generating 
units were installed, in 2007, the Itaipu power plant received hundreds of thousands 
of Brazilians and Paraguayans in its gigantic construction site who worked side by 
side to build a gigantic structure of concrete, rocks, steel and dreams which still 
impresses for its grandiosity and organization.

Itaipu is the largest generator of clean and renewable energy on the planet. 
Although it is not the largest power plant in the world today in terms of installed 
capacity, it holds the world record in water availability and regime and is the world 
leader in annual production, meeting approximately 18% and over 90% of all 
Brazil’s and Paraguay’s electricity needs, respectively. 

Its mission involves more than generating quality electricity. The Itaipu power 
plant is active in the fields of sustainable development, technological research, 
and socio-environmental responsibility. It preserves and recovers forests located 
around its reservoir and instructs farmers on how to preserve the soil, the water and 
life; it develops projects such as one designed to stimulate energy generation from 
biomass; it supports indigenous communities and programs to protect children and 
young people and health care and well-being projects for the region’s dwellers; it 
stimulates tourism, income generation projects, and opportunities for all. 

For all these reasons, by building the Itaipu power plant, Brazil and Paraguay 
became even larger. We want the great Itaipu power plant to continue to foster 
sustainable development and its history to remain alive as an example of courage, 
perseverance and fraternal collaboration between neighboring and sister peoples. 

Paraguay won its independence on May 15, 1811.  In the year of the 200th 
anniversary of the National Independence of Paraguay, 2011, one can clearly 
perceive the importance of the partnerships built between Brazil and Paraguay in 
the fields of cultural exchange and technical cooperation. By issuing this stamp, 
the Brazilian Post expresses the commonalities between Brazil and Paraguay and 
reiterates the importance of strengthening the relations between the two countries.

Embassy of the republic pf Paraguay and  Itaipu Binacional               

Série relações Diplomáticas: Brasil - Paraguai
Itaipu. Energia que une dois povos

Embaixada da república do Paraguai e Itaipu Binacional

Nesta emissão, da Série Relações Diplomáticas, os Correios homenageiam 
a República do Paraguai, por ocasião do bicentenário da sua independência, 
focalizando a grande obra, exemplo de integração entre os dois povos: a hidrelétrica 
de Itaipu. 

Reconhecida mundialmente como maravilha da engenharia moderna e 
concebida como a maior usina em geração de energia, Itaipu foi um empreendimento 
como nunca visto antes. Além de superar os enormes desafios da engenharia civil, 
brasileiros e paraguaios também edificaram uma obra de engenho diplomático, 
jurídico e financeiro, constituindo uma sociedade para o aproveitamento hidrelétrico 
dos recursos hidráulicos do Rio Paraná, pertencentes em condomínio aos dois 
países. Hoje, Itaipu demonstra que o Paraguai e o Brasil compartilham não só as 
fronteiras, mas também a iniciativa de encontrarem soluções compatíveis com os 
interesses de ambas as nações, para o aproveitamento integral do potencial das 
águas que abastecem seus habitantes com energia e progresso.

Localizada no Rio Paraná, onde havia uma pedra chamada Itaipu - “a pedra 
que canta”, no idioma guarani dos povos da região - a hidrelétrica teve seu início 
formal com o tratado assinado pelos presidentes dos dois países em 1973. Desde o 
início de suas obras civis, em 1974, até a instalação de suas duas últimas unidades 
geradoras em 2007, Itaipu recebeu em seu gigantesco canteiro de obras centenas 
de milhares de brasileiros e paraguaios, que trabalharam lado a lado para erigir 
um gigante de concreto, rocha, aço e sonhos, que até hoje impressiona pela sua 
imponência e organização.

Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Apesar 
de não ser a usina de maior capacidade instalada na atualidade, pela sua 
disponibilidade e regime das águas mantém o recorde mundial e a liderança na 
produção anual, atendendo aproximadamente 18% de todo o consumo do sistema 
elétrico do Brasil e mais de 90% do Paraguai. 

Sua missão vai além de gerar energia elétrica de qualidade. Itaipu atua no 
desenvolvimento sustentável, na pesquisa tecnológica, na responsabilidade 
socioambiental. Preserva e recupera a mata no entorno de seu reservatório e 
orienta os produtores rurais quanto aos cuidados com o solo, a água e a vida; 
desenvolve projetos como o que estimula a geração de energia a partir da 
biomassa; ampara comunidades indígenas e programas de proteção à infância, à 
juventude, à saúde e ao bem estar dos moradores da região; estimula o turismo e 
a geração de renda e oportunidades para todos.

Por tudo isso, ao construir Itaipu, Brasil e Paraguai se tornaram ainda maiores. 
Ansiamos que a grandiosidade da Itaipu continue a ser fator de desenvolvimento 
sustentável e que sua história permaneça viva como exemplo de coragem, 
perseverança e colaboração fraterna entre povos vizinhos e irmãos.

O Paraguai obteve sua independência no dia 15 de maio de 1811.  Ao 
comemorar o Bicentenário da Independência Nacional do Paraguai, em 2011, 
tem-se claro que a construção de parcerias relativas ao intercâmbio cultural e a 
cooperação técnica entre Brasil e Paraguai tem grande relevância. Com a emissão 
deste selo, os Correios expressam os pontos comuns entre Brasil e Paraguai e 
ratificam a importância do fortalecimento das relações entre os dois países.


