DETALHES TÉCNICOS

TECHNICAL DETAILS

Edital nº 19
Arte: Luciomar S. de Jesus
Processo de Impressão: Ofsete + verniz UV
sobre a estátua
Folha com 24 selos
Papel: Cuchê gomado
Valor facial: R$1,10
Tiragem: 240.000 selos
Área de desenho: 54mm x 21mm
Dimensões do selo: 59mm x 25mm
Picotagem: 11,5 x 12
Data de emissão: 1°/9/2011
Local de lançamento: Mogi das Cruzes/SP
Peça fitalélica: cartão-postal
Tiragem: 3.000 cartões-postais
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. 19
Art: Luciomar S. de Jesus
Print system: Offset + UV varnish applied over
the image of the statue
Sheet size: 24 stamps
Paper: Gummed chalky paper
Face value: R$1,10
Issue: 240.000 stamps
Design area: 54mm x 21mm
Stamp dimensions: 59mm x 25mm
Perforation: 11,5 x 12
Date of issue: september 1st, 2011
Place of issue: Mogi das Cruzes/SP
Philatelic item: Postcard
Issue: 3.000 postcards
Printing: Brazilian Mint
Term for commercialization by ECT: up to
December 31st, 2014 (this stated period
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.

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.

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).

Código de comercialização: 852008864

Code: 852008864

Sobre o Selo

ABOUT THE STAMP

No canto superior esquerdo, a imagem dos
bandeirantes que passaram pelo povoado
de Boigy, a caminho do sertão. Abaixo, as
Igrejas das Ordens Primeira e Terceira do
Carmo que, originalmente, marcavam os
limites da vila seiscentista. Ao centro, na
margem superior, a imagem da grandiosidade
da atual Mogi das Cruzes. Logo abaixo, a
pomba branca simboliza a Festa do Divino
Espírito Santo, raiz de fé e da cultura do povo
mogiano e, em seguida, o Casarão do Chá,
localizado no bairro de Cocuera, construído
em 1942 pelo arquiteto-carpinteiro, como era
conhecido o japonês Kazuo Hanaoka, um
dos mais valiosos exemplares da arquitetura
nipo-brasileira, de acordo com o Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, tombado pelo
IPHAN. Ao seu lado, o Obelisco, considerado
o “Marco Zero” da cidade, construído em
bloco de mármore, com as quatro datas
históricas da cidade. No canto direito, a
imagem do Paço Municipal, um contraponto
ao passado, representando o presente
moderno da cidade. Foram utilizadas as
técnicas de pintura e computação gráfica.

On the top left corner the stamp displays a
representation of the bandeirantes (members
of an armed band of early explorers in Brazil)
who passed through the village of Boigy on
their way to the hinterlands. Below are the
churches of the First and Third Orders of
Carmo, which originally marked the borders
of the sixteenth century village. In the center,
on the top, the stamp shows the magnificence
of the current city of Mogi das Cruzes. The
white dove shown right below symbolizes the
Feast of the Holy Spirit, the source of faith
and culture of the people of Mogi das Cruzes.
Next is the Tea House, which was built in
the neighborhood of Cocuera in 1942 by the
“architect-carpenter”, as the Japanese Kazuo
Hanaoka was known, and is one of the most
valuable examples of Japanese-Brazilian
architecture that has been declared a national
heritage by IPHAN. Beside it is the Obelisk,
considered the “Ground Zero” of the city and
built out of marble blocks. On the right-hand
corner is the image of City Hall, a counterpoint
to the past representing modernity. The artist
used the painting and computer graphics
techniques.
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SÉRIE CIDADES HISTÓRICAS - 400 ANOS DE MOGI DAS CRUZES – SP

SERIES HISTORICAL CITIES - 400 YEARS OF MOGI DAS CRUZES – SP

No território compreendido pela sesmaria concedida a Braz Cubas, no ano
de 1560, foi fundado um povoado denominado Boigy (do tupi M’Boiji – Rio das
Cobras). Em 1º de setembro de 1611, o Governador Geral da Capitania de São
Paulo – Dom Luís de Sousa - elevou o povoado a “Vila”, com o nome de “Vila
de Sant’Anna de Mogy Mirim”, e solicitou a Gaspar Vaz que, a partir dali, abrisse
um caminho que alcançasse as terras do Vale do Paraíba. Mogy tornou-se a
terceira Vila do Planalto Piratiningano e a décima sétima Vila do Brasil.
Caminhos do Sertão: “Embarcados na sua canoa, o padre, o negociante,
o fazendeiro, o simples homem do povo, podiam atingir qualquer ponto dentro
da zona povoada em torno de Piratininga. Navegando rio acima alcançavam a
Conceição dos Guarus, o Maqueribu onde depois se estabelecera João Pires,
S. Miguel e Taquaquicetuba, onde mais tarde o Padre João Álvares aldeou
alguns índios Guaianases, e atingia-se o sítio de Boigi (...) no lugar em que
alguns moradores tinham já iniciado uma pequena povoação que foi a origem
da atual cidade de Mogi das Cruzes.” Teodoro Sampaio, 1899. (sic)
Distante das terras Piratininganas, a Vila de Sant’Anna de Mogy Mirim
torna-se posto avançado de povoamento, desenvolvendo-se ao longo
dos anos, onde, a partir de suas terras começam a se estabelecer novos
povoamentos e vilas, dentre as quais podemos citar: São José da Parahyba
– atual Jacareí, em 1653, e a Aldeia do Rio Comprido – atual São José dos
Campos, em 1767. Ao longo dos séculos, das terras mogianas originamse 14 municípios, sendo a sua maioria as cidades que compõem a região
denominada de Alto Tietê Cabeceiras.
A estrada entre São Paulo e Rio de Janeiro só passou a existir a partir de
1700. Até então, quem quisesse ir de uma cidade à outra deveria fazê-lo pelo
Vale do Tietê, passando pela região de Mogi das Cruzes, daí atingindo o Vale do
Paraíba. No século XVII, a agricultura deu um grande impulso para a economia,
ao abastecer a todos que partiam para o sertão em busca do ouro das Minas
Gerais. Nos dois séculos seguintes, a região foi se adaptando à demanda,
com as culturas de algodão, cana-de-açúcar, entre outros itens, sendo o café
o grande destaque. Mais tarde, com a chegada dos imigrantes japoneses, as
culturas de chás, frutas e hortaliças, além das plantas ornamentais, passaram a
constituir o chamado Cinturão Verde da Grande São Paulo.
Importante rota de passagem e parada obrigatória dos tropeiros, desde
1773 Mogi tornou-se “Parada Prompta” dos Correios. Estabeleceu sua
agência definitiva em 1845, e os povoamentos e vilas próximas passaram
a ser atendidos pela Empresa, por meio de “Próprios” ou “Positivos”, ou por
linhas regulares.
De Caminhos do Sertão à Estrada Real: A Vila recebeu a visita passageira
de D. Pedro I, em 1822, ao retornar para o Rio de Janeiro de sua viagem a
São Paulo, por ocasião da Proclamação da Independência. A Guarda Real
do Império deixou em Mogi das Cruzes seu pavilhão real, que hoje é relíquia
guardada no Museu Histórico da cidade.
No ano de 1875, é inaugurada a ligação entre Mogi das Cruzes e São
Paulo pela Estrada de Ferro do Norte e, no ano de 1877, conclui-se a ligação
férrea entre São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de então, Mogi das Cruzes
passa a ser, constantemente, visitada por grande número de governantes e
ilustres personalidades. Atualmente, a malha ferroviária destina-se ao tráfego
regional e, nos finais de semana, também, ao Trem Expresso Turístico,
tornando-se mais uma opção de cultura e lazer para a população da região
metropolitana de São Paulo.

A village called Boigy (River of Snakes or M’Boiji in the Tupi language)
was founded in the territory comprised by the sesmariaTN granted to Braz
Cubas in the year 1560. On 1st September 1611, the Governor General of
the Captaincy of São Paulo - Dom Luis de Sousa - raised the town to the
category of “Village” under the name of “Villa de Sant’Anna de Mogy Mirim”
and asked Gaspar Vaz to, from there, open a route leading to the lands of the
Paraíba Valley. Mogy became the third Village in the Piratininga Plateau and
the seventeenth in Brazil.
Caminhos do Sertão (Ways of the Hinterland): “Aboard their canoes, the
priest, the merchant, the farmer, the simple man of the people could reach
any point within the area around Piratininga. Sailing up the river they reached
Conceição dos Guarus, the Maqueribu, where João Pires, S. Miguel and
Taquaquicetuba would be established and where later on Father João Álvares
settled some Indians, giving rise to the Boigi farm (...) in the place where some
settlers had already started a small village that gave rise to the current city of
Mogi das Cruzes. “Teodoro Sampaio, 1899. (sic)
Far from Piratininga, the Village of Sant’Anna de Mogy Mirim became a
settlement outpost that developed over the years and where new settlements
and villages began to be established, including: São José da Parahyba currently Jacareí, in 1653, and the Village of Rio Comprido, currently São José
dos Campos, in 1767. Over the centuries, the lands of Mogi have given rise to
14 municipalities, most of which are the cities that make up the region called
Alto Tietê Cabeceiras.
The road between São Paulo and Rio de Janeiro did not exist before
1700. Until then, whoever wanted to go from one city to another had to cross
the Tietê Valley through the Mogi das Cruzes region in order to reach the
Paraiba Valley. In the 17th century the economy was considerably boosted
by agriculture by providing supply to those who left for the hinterlands in
search of the gold mines of Minas Gerais. In the two following centuries the
region adjusted to the demand by growing cotton and sugar cane, among
other crops, with an emphasis on coffee. Later on, with the arrival of Japanese
immigrants, tea, fruits and vegetables, in addition to ornamental plants formed
the so-called Green Belt of the Greater São Paulo.
An important transit route and a mandatory stop for cattle drivers, since
1773 Mogi has become a “Prompt Stop” for the Post. A permanent post office
was established in 1845, when nearby villages began to be served by the
Post Office through the so-called “Own” or “Positive” mail carriers or regular
lines.
From Caminhos do Sertão (Ways of the Hinterland) to Estrada Real (Royal
Road): In 1822 D. Pedro I paid a fleeting visit to the Village on the way back to
Rio de Janeiro after his trip to São Paulo on the occasion of the Proclamation
of Independence. The Royal Guard of the Empire left its royal flag in Mogi as
Cruzes. The flag today is a relic kept in the city’s Historical Museum.
Mogi das Cruzes was connected to São Paulo in 1875 through the
Northern Railway; the railroad between São Paulo and Rio de Janeiro was
completed in 1877. Since then Mogi das Cruzes has been constantly visited
by a large number of government leaders and dignitaries. Currently, the
railway network is intended for regional traffic and, on weekends, for rail tours
on the Express Tour Train, having become a cultural and leisure option for the
population of the São Paulo metropolitan region.
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