
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: 852008988

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: 852008988

SOBrE O SELO  

Emissão Especial
Special Issue

Série relações Diplomáticas: Brasil - Qatar
Diplomatic Relations Series: Brazil - Qatar

O selo retrata a relação de amizade entre 
os dois países: Brasil e Qatar, usando 
como tema uma paixão em comum - 
o futebol, por meio da representação 
de dois jogadores, que, de forma 
simétrica, chutam simultaneamente uma 
mesma bola na posição “de bicicleta”, 
contextualizando o equilíbrio na relação 
entre os dois países. Essa simetria 
permite um efeito lúdico de alternância 
da imagem na estampa do selo: hora o 
jogador está posicionado acima e hora 
abaixo. Demonstrando a integração 
entre os países, atrás do jogador do 
Brasil tremula a bandeira do Qatar, e 
atrás do jogador do Qatar tremula a 
bandeira do Brasil. As técnicas utilizadas 
são impressão em ofsete a 4 cores com 
retícula estocástica e impressão em 
relevo seco.

The stamp depicts the friendship between 
the two countries, Brazil and Qatar, 
using as a theme a common passion – 
football. Two players are seen doing a 
symmetric and simultaneous bicycle kick, 
so as to contextualize the balance in 
the relations between the two countries. 
This symmetry allows for a playful effect 
of alternating the image on the stamp: 
sometimes the player is shown on the 
upper part and sometimes on the lower 
part of the stamp. The flags of Qatar and 
Brazil flying behind the Brazilian and 
Qatari players respectively represent the 
integration between the two countries. 
The techniques used were 4-color offset 
printing with stochastic screening and dry 
relief printing.

Edital nº 30
Arte: José Carlos Braga
Processo de Impressão: Ofsete
Folha com 30 selos
Papel: Cuchê gomado 
Valor facial: R$2,70
Tiragem: 300.000 selos
Área de desenho: 30mm x 40mm
Dimensões do selo: 30mm x 40mm
Picotagem: 12 x 11,5
Data de emissão: 19.12.2011
Local de lançamento: Brasília/DF 
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 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. 30
Art: José Carlos Braga
Print system: Offset
Sheet size: 30 stamps
Paper: Gummed chalky paper 
Face value: R$2,70
Issue: 300.000 stamps
Design area: 30mm x 40mm
Stamp dimensions: 30mm x 40mm
Perforation: 12 x 11,5
Date of issue: 19.12.2011
Place of issue: Brasília/DF
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 still,whenever they are 
meant to be distributed as promotional 
items).
English version: Department of Philately  
and Products/ECT.
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 Diplomatic relations Series: Brazil - Qatar

The Pearl of Peace 

Cultural Department of the Embassy of the State of Qatar

Série relações Diplomáticas: Brasil - Qatar

Pérola da Paz

Departamento Cultural da Embaixada do Estado do Qatar

O Qatar, país localizado em uma minúscula área geográfica na 
retaguarda asiática para a região do Oriente Médio, no meio marítimo 
dos países do Golfo, famoso pela pesca de pérolas no passado, hoje 
se tornou a pérola da paz e ícone da estabilidade e do crescimento 
sustentável. É um dos mais importantes centros de produção de gás 
natural do Planeta, alcançando o patamar de segunda maior renda 
per capita no mundo.

Apesar de possuir um pequeno território, tem enorme coração 
vital, é amante da vida e apaixonado pela paz, e quatro décadas 
após a independência do Estado do Qatar, em 1971, recebeu 
mudanças substanciais resultantes dos esforços e cooperação de 
seus habitantes e do seu governo, lideradas por sua Alteza, o Sheikh 
Hamad bin Khalifa Al Thani.

O Qatar hoje, com a generosidade da natureza e a força de seu 
povo, é centro absoluto de uma vida moderna, economicamente 
expressiva, educacionalmente distintiva, coberto de liberdade, justiça 
e segurança que lhe proporcionaram ser o país que abraça as maiores 
conferências internacionais e demais eventos políticos, econômicos, 
sociais  e esportivos a nível regional e mundial, sobretudo por essa 
terra declarada através da Al - Jazeera como polo ilustre da liberdade 
de imprensa, irá receber, orgulhosa, o próximo mundial de futebol 
em 2022.

No Qatar, além da cultura singular, é possível encontrar diversos 
estilos arquitetônicos, grande diversidade de atividades e lazer e 
vários monumentos antigos que imprimem anos de história. Sua 
capital, Doha, a maior cidade do país, é onde se concentra a maior 
atividade financeira e por isso tornou-se excelente lugar para grandes 
negócios.  

Com a emissão do selo, a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos homenageia o Qatar, ratificando a importante consolidação 
da relação diplomática entre o Brasil e aquele País, dotado de 
grandes recursos e alta capacidade de desenvolvimento. 

Qatar is a country located in a tiny geographic area in the rear 
portion of Asia, projecting towards the Middle East, among the Gulf 
countries. Famous for pearl fishing in the past, it has become the 
pearl of peace and an icon of stability and sustainable growth. Qatar 
is one of the largest natural gas producers on the planet, boasting the 
second highest per capita income in the world. 

Despite its small territory, the country has a huge vital heart, loves 
life and is passionate for peace. Four decades after its independence 
in 1971, the State of Qatar has gone through substantial changes 
as a result of the efforts and cooperation between its people and its 
government, led by His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Today, with nature’s bounty and the strength of its people, Qatar 
is the very center of a modern, economically significant, educationally 
distinctive life, enjoying the freedom, justice and security that have 
enabled it to host major international conferences as well as other 
political, economic, social and sporting events at both regional and 
global level. Declared by Al-Jazeera as an important center of freedom 
of the press, Qatar will very proudly host the FIFA World Cup in 2022.

Despite its unique culture, Qatar displays different architectural 
styles, a variety of activities and leisure, in addition to many ancient 
monuments representing years of history. Its capital, Doha, the 
largest city in the country and where the bulk of financial activity is 
concentrated, is an excellent place for doing big business.

By issuing the stamp, the Brazilian Post pays tribute to Qatar 
and ratifies the importance of consolidating diplomatic ties with 
that country, which is endowed with important resources and high 
development capacity.


