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SOBRE O SELO

ABOUT THE STAMP Stamp issue n.23
Artist: Washington Olivetto
Print system: offset
Sheet size: 30 stamps
Paper: gummed chalky paper 
Face value: R$2,10  
Issue: 300.000 stamps
Design area: 30mm x 40mm
Stamp dimensions: 30 mm x 40 mm
Perforation: 12 x 11,5
Date of issue: October 12th, 2011
Place of issue: Brasília/DF, Jundiaí/SP and
 São Paulo/SP
Philatelic item: FDC
Issue: 8.000
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 

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: 852008880

Edital nº 23
Arte: Washington Olivetto
Processo de Impressão: ofsete
Folha com 30 selos
Papel: cuchê gomado
Valor facial: R$2,10 
Tiragem: 300.000 selos
Área de desenho: 30mm x 40mm
Dimensões do selo: 30 mm X 40 mm
Picotagem: 12 x 11,5
Data de emissão: 12/10/2011
Locais de lançamento: Brasília/DF, Jundiaí/SP 
e São Paulo/SP
Peça filatélica: Envelope de 1º Dia de
Circulação
Tiragem: 8.000
Impressão: Casa da Moeda do Brasil
Prazo de comercialização pela ECT: até 31 de 
dezembro de 2014 (este prazo não será consi-
derado quando o selo/bloco for comercializado 
como parte integrante das coleções anuais, 

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: 852008880

DETALHES TécnIcOS

TEcHnIcAL DETAILS

cartelas temáticas ou quando destinado 
para fins de elaboração de material 
promocional).
Versão: Departamento de Filatelia e 
Produtos/ECT.

DETTAGLI TEcnIcI 
Decreto di Emissione nº 23
Arte: Washington Olivetto 
Stampa: offset 
Foglio con 30 francobolli 
Carta rivestiti gommata 
Valore Facciale: R$2,10 
Tiratura: 300.000 francobolli 
Vignetta: 40mm x 30mm 
Dimensione del francobollo: 40 mm x 30 mm 
Dentellatura: 12 x 11,5
Data di emissione: 2011/10/12 
Locali di rilascio: Brasília/DF, Jundiaí/SP, 
São Paulo/SP
Pezzo filatelico: Busta del 1º giorno di 
circolazione
Tiratura: 8.000
Stampa: Brasile Mint 
Termine per la commercializzazione di ECT: 31 
dicembre 2014 (tale termine non sarà preso 
in considerazione se il francobollo/ blocco 
viene commercializzato come parte delle 

still,whenever they are meant to be 
distributed as promotional items).
English version: Department of Philately  
and Products/ECT.

SUL FRAncOBOLLO

A estampa deste selo traz a logomarca do Momento Itália-Brasil, criada 
pelo publicitário Washington Olivetto, desenvolvida somando dois ícones, 
um de cada país, inscritos na lista das sete Maravilhas do Mundo: o Coliseu 
e o Cristo Redentor. A cor verde, usada como fundo está presente nas 
bandeiras dos dois países; as cores vermelho, amarelo e branco, compondo 
a imagem do selo, também aludem às bandeiras. Foi utilizada a técnica de 
computação gráfica.

collezioni annuali, carte tematiche o se 
destinato allá preparazione di materiali 
promozionali). 
Versione: Ufficio Filatelico e Prodotti / 
ECT. 

I prodotti possono essere acquistati 
attraverso il magazzino virtuale della 
Posta Brasiliana: www.correios.com.br 
/ o l'Agenzia correiosonline vendite a 
distanza - Av. Presidente Vargas, 3.077-
23 º andar - 20.210-973 - Rio de Janeiro 
/ RJ - Numeri di telefono: 21 2503 8095 
/ 8096, Fax: 21 2503 8.638, e-mail: 
centralvendas@correios.com.br. Per 
il pagamento, inviare assegno o vaglia 
postale indirizzato a Poste e Telegrafi 
Brasiliani, o autorizzare il debito sulle 
carte di credito American Express, Visa 
o Mastercard. 

Codice Commerciale: 852008880 

La stampa di questo francobollo utilizza il logo del Momento Itália-Brasil, 
creato dal pubblicitario Washington Olivetto, sviluppato sommando due ico-
ne, una per ogni paese, presenti nella lista delle sette Meraviglie del Mondo: 
il Colosseo e il Cristo Redentore. Il colore verde, utilizzato come sfondo è 
presente nelle bandiere dei sue paesi; anche i colori rosso, giallo e bianco,  
che compongono l’immagine del francobollo, alludono alle bandiere. È stata 
utilizzata la tecnica della computazione grafica.

The stamp depicts the logo of Momento Itália-Brasil' s Program: created by 
the publicist Washington Olivetto, it assembles in an artistically manner two 
images portraying The Colosseum in Rome and the Statue of Christ the 
Redeemer in Rio de Janeiro - both of which are counted among the Seven 
Wonders of the World. The color green is used for the background and can 
be found in the flags of both countries. The colors red, yellow and white, 
composing the image of the stamp, also allude to the flags. The technique 
of Computer Graphic Design was used for this design.



Série Relações Diplomáticas: Momento Itália-Brasil

Com esta emissão, os Correios homenageiam o Momento 
Itália-Brasil (MIB), uma celebração às relações sociais, culturais e 
econômicas entre os dois países. 

A Embaixada da Itália, em Brasília, em parceria com os Institutos 
Italianos de Cultura do Rio de Janeiro e São Paulo, o Instituto para o 
Comércio Exterior e os consulados no território brasileiro, começaram 
a idealizar, em 2010, um projeto que, além de valorizar a influência 
dos imigrantes italianos na história e na sociedade brasileira, fosse um 
encontro entre a Itália moderna e o novo Brasil. 

A proposta ganhou forma e, durante nove meses (de outubro 2011 
até junho 2012) italianos e brasileiros estarão juntos em centenas de 
eventos em todo o país. A programação percorre diversas categorias: 
arquitetura e design, arte e cultura, ciência e tecnologia, cinema, 
empresas e economia, gastronomia, esportes, festas e feiras, moda, 
música, teatro, dança e italianos no Brasil. 

O Momento Itália-Brasil pretende consolidar os sentimentos de 
simpatia e afinidade entre os dois povos, reforçar as ligações sociais, 
culturais, econômicas e os fluxos turísticos bilaterais entre as duas 
Nações. Para conseguir isso, serão organizados eventos de alto nível, 
porém, com ampla difusão, dando ênfase aos pontos de contato e às 
influências recíprocas entre Itália e Brasil.

Graças ao Momento Itália-Brasil, italianos, brasileiros e 30 milhões 
de descendentes se sentirão criadores, protagonistas e espectadores 
nesses nove meses de interação. O evento será uma grande festa 
destinada a celebrar aquilo que os países possuem em comum. 
O MIB é algo que se quer construir com os amigos brasileiros e 
italianos, engajados na celebração dos laços de amizade e afinidades 
socioculturais das duas Nações.

Gherardo La Francesca
Embaixador da Itália no Brasil

Questo francobollo omaggia Il Momento Itália-Brasil (MIB), una 
celebrazione delle relazioni sociali, culturali ed economiche fra i due 
paesi. 
L’Ambasciata d’Italia a Brasilia, in collaborazione con gli Istituti Italiani di 
Cultura di Rio de Janeiro e San Paolo, l’Istituto per Il Commercio Estero e 
i Consolati distribuiti nel territorio brasiliano, cominciarono a pensare, nel 
2010, ad un progetto che, oltre a valorizzare l’influenza degli immigrati 
italiani nella storia e nella società brasiliana, fosse un nuovo incontro fra 
i due paesi: l’incontro dell’Italia moderna con il nuovo Brasile. 

L’idea ha preso forma e, durante nove mesi (da ottobre 2011 a 
giugno 2012), italiani e brasiliani saranno uniti in centinaia di eventi in 
tutto il paese. Gli eventi abbracceranno svariate categorie: architettura e 
design, arte e cultura, cinema, enogastronomia, feste e fiere, gli italiani 
in brasile, imprese ed economia, moda, musica, scienza e tecnologia, 
sport, teatro e danza. 

Il Momento Itália-Brasil si propone di consolidare i sentimenti di 
simpatia e affinità fra i due popoli, rafforzare i legami economici, sociali 
e culturali tra i due Paesi e sviluppare i flussi turistici bilaterali. Per fare 
ciò saranno organizzati eventi di alto livello, ma con ampia diffusione 
popolare, dando enfasi ai punti di contatto e le reciproche influenze tra 
Italia e Brasile.

Grazie al Momento Itália-Brasil gli italiani, i brasiliani e 30 milioni di 
oriundi si sentiranno creatori, protagonisti e spettatori di questi nove mesi 
di celebrazioni. L’evento sarà una grande festa destinata a celebrare 
quello che i paesi hanno in comune. Il MIB è qualcosa che si vuole 
costruire con gli amici brasiliani e italiani, coinvolti nelle celebrazioni dei 
legami di amicizia e affinità delle due Nazioni. 

Diplomatic Relations Series: Momento Itália-Brasil

With this issue, the Brazilian postal service is willing to pay 
homage to the Momento Itália-Brasil (MIB); thus celebrating the good 
relationship existing between Brazil and Italy and enhancing their 
cultural and economic achievements. 

In 2010, the Italian Embassy in Brasilia, in partnership with the 
Rio de Janeiro and São Paulo Italian Institute of Culture, the Foreign 
Trade Institute and the Italian consulates in Brazilian territory, began 
to conceive a project which, in addition to valorizing the influence of 
the Italian immigrants within the Brazilian society, would provide an 
encounter point between the modern Italy and the new Brazil.

The proposal gained momentum and during nine months (from 
October 2011 up to June 2011), Italians and Brazilians will join in 
hundred of all over the country. The Program will embrace various 
categories: architecture and design; art and culture; science and 
technology; the cinema; corporations and the economy; gastronomy; 
sports; parties and fairs; fashion; music; theater; dance and the Italians 
in Brazil

Momento Itália-Brasil intends to strengthen the bonds of sympathy 
and affinity between the two people, to tone up social, cultural and 
economic ties and bilateral touristic interchanges between the two 
nations. To achieve such a goal, largely divulged high-level events 
will be held: they will put great emphasis on shared interests and on 
reciprocal influences between Italy and Brazil. 

Thanks to Momento Itália-Brasil, Italians, Brazilians and 30 million 
Italian descendants will feel like creators, protagonists and spectators 
during these nine months of interaction. The event will be a big party 
destined to celebrate all that our two countries have in common. By 
striving to do our utmost to celebrate the friendship and the affinities 
between our  nations, we have MIB at heart to more strongly reinforce 
such multifaceted sociocultural ties among Brazilian and Italian friends.

Gherardo La Francesca
Italian Ambassador to Brazil

Gherardo La Francesca
Ambasciatore D'Italia in Brasile
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