
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: 852008961

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: 852008961

SOBrE O SELO  

Emissão Comemorativa
Commemorative Issue

Dia Mundial de Conscientização da 
Violência contra a Pessoa Idosa
World Elder Abuse Awareness Day

Para simbolizar a proteção, a 
solidariedade e o respeito às pessoas 
idosas, o selo retrata um casal 
de idosos sob um guarda-chuva, 
estampado com as palavras AMOR, 
RESPEITO, DIGNIDADE e CARINHO, 
imprescindíveis à conscientização 
contra a violência a essa classe de 
pessoas.  Acima do guarda-chuva 
protetor estão impressas as palavras 
agressão, indiferença, violência e 
desrespeito, representadas em forma 
de gotas d’água, que são repelidas, 
não atingindo os idosos protegidos das 
tormentas de atos que impeçam a sua 
felicidade, integridade e qualidade de 
vida. Técnicas utilizadas: desenho com 
caneta hidrocor e computação gráfica. 

To symbolize protection, solidarity and 
respect for the elderly, the stamp depicts 
an elderly couple under an umbrella 
emblazoned with the words LOVE, 
RESPECT, DIGNITY and CARE, which 
are indispensable to raise awareness 
against violence to that class of people. 
Above the protective umbrella are the 
words assault, indifference, disrespect 
and violence, represented in the form 
of water droplets, which are repelled 
and thus do not reach the elderly who 
are protected from the storms of actions 
that hinder their happiness, integrity and 
quality of life. Techniques: drawing with 
watercolor pen and computer graphics.

Edital nº 11
Arte: Ariadne Decker / Meik
Processo de Impressão: Ofsete
Folha com 24 selos
Papel: Cuchê gomado 
Valor facial: R$1,10
Tiragem: 300.000 selos
Área de desenho: 21mm x 54mm
Dimensões do selo: 25mm x 59mm
Picotagem: 12 x 11,5
Data de emissão: 15/6/2011
Locais 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. 11
Art: Ariadne Decker / Meik
Print system: Offset
Sheet size: 24 stamps
Paper: Gummed chalky paper 
Face value: R$1,10
Issue: 300.000 stamps
Design area: 21mm x 54mm
Stamp dimensions: 25mm x 59mm
Perforation: 12 x 11,5
Date of issue: Jun 15th, 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.
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World Elder Abuse Awareness Day

In partnership with the United Nations Organization, the 
International Network for the Prevention of Elder Abuse - INPEA - 
declared June 15 as World Elder Abuse Awareness Day.

Every year, this date is marked by events held all over the world 
for the purpose of mobilizing and sensitizing society to the need 
to address the issue of elder abuse. This year, the Human Rights 
Secretariat of the Office of the President of the Republic of Brazil 
(SDH/PR) is taking another step to prevent elder abuse. 

Society needs to be aware that elderly people are citizens with 
rights who deserve to age in an active and healthy way. In its article 
4, the Brazilian Charter of the Rights of Elderly People (Estatuto 
do Idoso) provides that “No elderly person shall suffer negligence, 
discrimination, violence, cruelty or oppression of any kind, and any 
infringement of their rights, by action or inaction, shall be punished as 
provided for in the Law.” Therefore, no elderly person can be excluded 
from society anymore or be treated as a child. 

The higher life expectancy of elderly people is a reality. Brazil 
reaffirmed its commitment to ensure appreciation for elderly people 
through a presidential decree that established the Third National 
Human Rights Program – PNDH-3 – and defined, among other 
strategic objectives for consolidating democracy, the need to promote 
the participation of elderly people in society and, therefore, to enhance 
appreciation for them. 

It is estimated that elderly people will account for 14.2% of the 
Brazilian population in 2020. As each year goes by, the need to 
draw up public social policies focused on promoting, protecting 
and defending the rights of elderly people is becoming increasingly 
important for defining the Brazilian political agenda.

It should be stressed that article 46 of the Charter of the Rights 
of Elderly People provides that “policies to assist elderly people 
shall be implemented through a set of linked governmental and non-
governmental actions to be carried out the Federal Government, 
States, the Federal District, and Municipalities.” Therefore, it is a duty 
of all to ensure the social inclusion of elderly people. Without such 
inclusion, it is impossible to have a truly democratic country. 

By issuing a stamp to mark the World Elder Abuse Awareness 
Day, the Brazilian Post, together with the Human Rights Secretariat of 
the Office of the President of the Republic, stresses this opportunity 
to tackle this form of violence and social exclusion, which is a key role 
to be played by society at large.

Dia Mundial de Conscientização da 
Violência contra a Pessoa Idosa

O dia 15 de junho foi declarado pela Rede Internacional de 
Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa – INPEA (The 
International Network for the Prevention of Elder Abuse), em parceria 
com a Organização das Nações Unidas, como o Dia Mundial de 
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

Todos os anos, a data é marcada por eventos no mundo todo, 
que têm como escopo mobilizar e sensibilizar a sociedade para 
o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Este ano, a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do 
Brasil (SDH/PR) dá mais um passo para que atos violentos contra 
essa parcela da população não aconteçam mais. 

A sociedade precisa conscientizar-se de que a pessoa idosa 
é cidadã com direitos e merece envelhecer de maneira ativa e 
saudável. O Estatuto do Idoso, em seu art. 4º, prevê que “Nenhum 
idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, 
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, 
por ação ou omissão, será punido na forma da lei”. Desta forma, a 
pessoa idosa não pode mais ficar à margem da sociedade e nem ser 
vista de forma infantilizada.

O aumento da expectativa de vida é uma realidade. O Brasil 
reafirma o compromisso com a valorização da pessoa idosa por 
meio da assinatura do decreto presidencial que institui o Terceiro 
Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 – e traz, entre 
diversos objetivos estratégicos para a consolidação da democracia, 
a promoção da participação da pessoa idosa na sociedade e sua 
consequente valorização.

Estima-se que, em 2020, as pessoas idosas corresponderão a 
14,2% da população brasileira. A preocupação com o desenvolvimento 
de políticas sociais públicas voltadas para a promoção, proteção 
e defesa dos direitos das pessoas idosas adquire, a cada ano, 
relevância inédita para a definição da agenda política brasileira.

Ressalta-se que o artigo 46 do Estatuto do Idoso dispõe que 
“a política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto 
articulado de ações governamentais e não-governamentais da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. Assim, é 
papel de todos assegurar a inclusão social das pessoas idosas. Sem 
que isso ocorra, é impossível proporcionar um país verdadeiramente 
democrático.

Ao assinalar em selo o Dia Mundial de Conscientização da 
Violência contra a Pessoa Idosa, os Correios, juntamente com 
a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
demonstram a oportunidade de proporcionar o enfrentamento a essa 
forma de violência e exclusão social, que é papel fundamental de 
toda a sociedade.

Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos National Secretariat for the Promotion and Defense of Human rights


