
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: 852008970

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: 852008970

SOBrE O SELO  

Emissão Comemorativa
Commemorative Issue

Edital nº 15
Arte: Paulo Baptista 
Processo de Impressão: Ofsete
Folha com 24 selos
Papel: Cuchê gomado 
Valor facial: R$ 1,85
Tiragem: 600.000 selos
Área de desenho: 59mm x 25mm
Dimensões do selo: 59mm x 25mm
Picotagem: 11,5 x 12
Data de emissão: 16/7/2011
Local de lançamento: Rio de Janeiro/RJ
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. 15
Artist: Paulo Baptista 
Print system: Offset
Sheet size: 24 stamps
Paper: Gummed chalky paper 
Face value: R$ 1,85
Issue: 600.000 stamps
Design area: 59mm x 25mm
Stamp dimensions: 59mm x 25mm
Perforation: 11,5 x 12
Date of issue: July, 16th, 2011
Place of issue: Rio de Janeiro/RJ
Printing: Brazilian Mint
Term for commercialization by ECT: 
up to December 31st, 2014 (This 
stated period is not applied 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 15 - 2011

EMISSÃO MErCOSUL – Atores Nacionais - Centenário do 
Nascimento de Paulo Gracindo
MERCOSUR ISSUE – Brazilian Actors - Centenary of Paulo 
Gracindo’s Birth

Na composição da imagem do selo, que 
tem como fundo a cor preta, o artista utili-
zou elementos que reportam à vida artística 
do ator e exprimem seu caráter, carisma e 
valor, que sempre marcou e potencializou 
os personagens por ele interpretados. À 
direita, a expressividade de seu rosto sim-
boliza a vida, e a película cinematográfica 
sintetiza sua paixão pelas artes dramáticas, 
televisão e cinema. À esquerda, as másca-
ras simbolizam a representação no teatro. 
Essa composição dinâmica expressa-se na 
frase de sua autoria – “Eu vivi no palco e re-
presentei na vida”. No canto inferior esquer-
do a logomarca do Mercosul, por tratar-se 
de uma emissão comum aos seus países 
membro. Foram utilizadas as técnicas de 
ilustração digital, simulando o guache, e re-
tícula estocástica na impressão em ofsete 
a quatro cores.

In the composition of the stamp image, 
which has the background in black, the ar-
tist used elements that relate to the artistic 
life of the actor and express his character, 
charisma and value, which has always 
marked and potentiated the characters he 
played. In the right, the expressiveness of 
his face symbolizes life, and motion pictu-
re film epitomizes his passion for dramati-
cal arts, television and film. In the left, the 
masks symbolize the representation in 
theater. This dynamic composition is ex-
pressed in his own phrase - “I lived on stage 
and represented in life.” In the lower left the 
imprint of Mercosur, because is a common 
issue of the members countries. Digital illus-
tration techniques, simulating gouache, and 
reticle stochastic in the offset printing in four 
colors were used.



EMISSÃO MErCOSUL – Atores Nacionais 
 Centenário do Nascimento de Paulo Gracindo

MErCOSUr ISSUE – Brazilian Actors 
 Centenary of Paulo Gracindo’s Birth

GrACINDO Jr GrACINDO Jr

“I lived on stage and performed in life”

Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo: This is the Christian name of 
Paulo Gracindo, son of Argentina and Demócrito. He made fun of his name, 
saying that some called him Pelopes, others  Petrópolis, and even Envelope. 
On stage, he changed his name to Paulo Gracindo. He was born in the city of 
Rio de Janeiro on July 16, 1911. While still an infant, he moved with his family 
to Alagoas, which he left at the age of twenty to start his acting career in Rio 
de Janeiro.

His father, then mayor of Maceió, had just finished his masterpiece, the 
Deodoro Theater. However, he used to say that none of his children would 
ever set foot on a stage. Against his father’s will and with an enormous talent 
and great tenacity, Paulo became a broadcaster, a communicator and an 
extremely successful actor. 

After going from Maceió to Rio de Janeiro “by foot” as he liked to say, he 
began to look for work as an actor while he finished law school. He slept in 
parks and borrowed money from the few relatives he could count on, until he 
joined the Ginástico Theater Group and started to work small acting jobs as he 
took the first steps on the radio.

He soon became an excellent radio actor and feeling safe because he had 
a steady job – something rare in his profession at the time – he married Dulce 
in 1942, with whom he had four children:  Gracindo Jr., who is also an actor, 
Lenora, Lucilla and Teresa.

In the 1950s Paulo Gracindo played Primo Rico (Rich Cousin), a character 
in O Primo Rico e o Primo Pobre (The Rich Cousin and the Poor Cousin) 
sketch in Nacional Radio Station’s sitcom Balança mas não Cai.   The sketch 
became a big hit in the country and was later made into a film and a TV show.

Another unforgettable character to whom Paulo Gracindo gave life was  
Odorico Paraguaçu, from the soap opera O Bem Amado, which aired in the 
1970s, the actor’s golden decade. The show was so successful that in the 
1980s it was made into a TV series and Odorico Paraguaçu remained a great 
success with the public and critics for another five years.

A complete artist, he acted in numerous movies, TV series, radio and TV 
programs and soap operas, playing remarkable characters. Among the soap 
operas he worked in are: Próxima Atração, Bandeira 2, Os Ossos do Barão, 
Gabriela, O Casarão, Roque Santeiro, Mandala, Rainha da Sucata, and Vamp.            

He also devoted himself to the cinema, appearing in O Meu Dia Chegará, 
Estrela da Manhã, Anastácio, Onde Estás, Felicidade?, A Falecida, Amor 
Bandido, and Exu-Pia, coração de Macunaíma. In the theater he was in 
Linhas Cruzadas, Frank Sinatra 4815, O Jogo do Crime, and with Clara 
Nunes in Brasileiro, Profissão Esperança. Directed by his son, Gracindo Jr., 
he performed in the theater productions of On Golden Pond and History is 
a History. In commemoration of the 50th anniversary of his father’s career, 
Gracindo Jr. created and directed the show Paulo Gracindo, My Father, in 
which Paulo Gracindo himself played the lead role.

In the 1980s, even developing the first symptoms of Alzheimer’s, he 
continued to perform on TV and in the theater. The year 1993 marked his last 
TV appearances: in the miniseries Agosto and in the special show O Besouro 
e a Rosa. He died at the age of 84 on September 4, 1995.

The latest tribute to Paulo Gracindo is the feature documentary Paulo 
Gracindo – O BEM AMADO, produced and direct by his son.

Through Philately the Brazilian Post celebrates Paulo Gracindo, man and 
character, in the centenary of his birth, one of Brazil’s most prestigious actors, 
recognized for his significant work devoted to the audiences of big stages.

“Eu vivi no palco e representei na vida”

Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, este é o nome de batismo de 
Paulo Gracindo, filho de Argentina e de Demócrito. Fazia graça com seu 
nome, afirmando que uns o chamavam de Pelopes, outros de Petrópolis, e 
até de Envelope. Mudou, no palco, o seu nome para Paulo Gracindo. Nasceu 
em 16 de julho de 1911, na cidade do Rio de Janeiro. Ainda bebê mudou-se 
com a família para Alagoas, de onde saiu aos vinte anos para iniciar sua 
carreira no Rio de Janeiro.

Seu pai, prefeito de Maceió, tinha acabado de realizar sua grande obra, o 
Teatro Deodoro. Apesar disso, dizia que nunca um filho seu pisaria num palco. 
Contrariando a vontade do pai, e com obstinação e enorme talento, Paulo 
tornou-se radialista, comunicador e ator de enorme sucesso.  

Depois de ir de Maceió para o Rio de Janeiro “a pé”, como ele gostava 
de dizer, começou a procurar trabalho como ator enquanto terminava a 
faculdade de Direito. Dormia em praças e pedia dinheiro emprestado aos 
poucos parentes com quem contava, até que entrou para o Grupo de Teatro 
Ginástico e começou a fazer pequenos trabalhos como ator e a dar seus 
primeiros passos no rádio.

Em pouco tempo, transformou-se num excelente radioator e, sentindo-se 
seguro, pois tinha um emprego fixo – coisa rara na época nessa profissão – 
casou-se, em 1942, com Dulce, com quem teve quatro filhos: o também ator 
Gracindo Júnior, Lenora, Lucilla e Teresa. 

Nos anos de 1950, Paulo Gracindo era o Primo Rico, personagem do 
quadro O Primo Rico e o Primo Pobre do programa humorístico Balança 
mas não Cai, da Rádio Nacional, que se tornou  um grande sucesso no país, 
transformando-se, posteriormente, em filme e programa de TV. 

Outro personagem inesquecível, a quem Paulo Gracindo deu vida, foi 
Odorico Paraguaçu, de O Bem Amado, criado nos anos de 1970, década de 
ouro do ator. O sucesso foi tanto que, na década de 1980, O Bem Amado virou 
série na TV e Odorico Paraguaçu ficou no ar por mais cinco anos com grande 
sucesso de público e de crítica.

Artista completo, atuou em inúmeros filmes, seriados, programas de rádio, 
de TV e novelas, vivenciando personagens marcantes. Entre as telenovelas 
em que trabalhou estão: A Próxima Atração, Bandeira 2, Os Ossos do Barão, 
Gabriela, O Casarão, Roque Santeiro, Mandala, Rainha da Sucata e Vamp. 
Também se dedicou ao cinema, atuando em filmes como O Meu Dia Chegará, 
Estrela da Manhã, Anastácio, Onde Estás, Felicidade?, A Falecida, Amor 
Bandido, e Exu-Pia, coração de Macunaíma. No teatro, trabalhou em Linhas 
Cruzadas, Frank Sinatra 4815, O Jogo do Crime e, com Clara Nunes, em 
Brasileiro, Profissão Esperança. Sob a direção de seu filho, Gracindo Jr., 
atuou nas montagens teatrais Num Lago Dourado e A História é uma História. 
Em comemoração aos 50 anos de carreira do pai, Gracindo Jr, em 1980, 
montou e dirigiu o espetáculo Paulo Gracindo, Meu Pai, com atuação de 
Paulo Gracindo.

Na década de 1980, mesmo apresentando os primeiros sintomas do mal 
de Alzheimer, continuou atuando na TV e no teatro. O ano de 1993 marcou 
suas últimas aparições na TV: na minissérie Agosto e no especial O Besouro 
e a Rosa. Morreu aos 84 anos, em 04 de setembro de 1995.

A homenagem mais recente a Paulo Gracindo é o documentário de longa 
metragem Paulo Gracindo – O BEM AMADO, produção e direção de seu filho.

Os Correios, por meio da Filatelia, destacam Paulo Gracindo, homem e 
personagem, um dos mais prestigiados atores do Brasil, no centenário de seu 
nascimento, reconhecido por sua expressiva obra dedicada às plateias dos 
grandes palcos. 


