
 

 

 

Berna, 22 de Junho de 2009 

Circular da Secretaria Internacional 148 
Campanha de prevenção da SIDA – emissão 
de selos postais 

 
 

Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 
Em Julho de 2009, a UPU, o Programa comum das Nações Unidas sobre o 
HIV/SIDA (ONUSIDA) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) lançarão 
uma campanha de sensibilização para as formas de contaminação do HIV/SIDA 
que compreenderá três fases e que durará vários anos. A primeira fase envolverá 
os clientes das agências dos Correios, a segunda fase envolverá os empregados 
do setor postal (UNI Global Union também participará desta segunda fase) e a 
terceira fase terá como tema o 30º aniversário, em 2011, da luta contra a SIDA por 
meio de emissões filatélicas.  
 
Assim, a Secretaria Internacional convida os operadores designados dos Países-
membros da União a incluírem em seu programa filatélico para 2011 um selo postal 
ou uma série de selos postais comemorativos e produtos filatélicos relativos a este 
30º aniversário da luta contra a SIDA. 
 
Para maximizar o impacto do selo comemorativo, recomenda-se que o logotipo da 
ONUSIDA e eventualmente o logótipo que será elaborado para esta ocasião sejam 
incluídos nos elementos gráficos do ou dos selos postais comemorativos. Todas as 
características técnicas necessárias ao uso do ou dos logotipos serão 
comunicados posteriormente. 
 
O uso do logotipo para esta emissão específica de 2011 será isenta de direitos de 
reprodução ou daqueles ligados à propriedade intelectual. 
 
Os operadores designados que já planejaram seu programa 2011 podem incluir o 
logótipo em uma vinheta alusiva a um selo postal do programa oficial. 
 
Os operadores designados que pretendem emitir um ou mais selos postais 
comemorativos devem informar a Secretaria Internacional e enviar-lhe uma 
amostra dos produtos em questão. Para mais informações sobre a emissão do ou 
dos selos postais comemorativos sobre esta campanha de prevenção da luta 
contra a SIDA, não hesitem em entrar em contato com: 
  
K.J.S McKeown 
Directeur du développement des marchés 
Union postale universelle 
Tel. : + 41 350 31 23 
Fax. : + 41 351 02 66 
Correio eletrônico: ken.mckeown@upu.int 
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ou 
Jean-François Logette 
Expert en philatélie 
Chef du programme philatélie et CRI 
Union postale universelle 
Tel. : + 41 350 31 22 
Fax. : + 41 351 02 66 
Correio eletrônico: jf.logette@upu.int  
 
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada 
estima e consideração. 
 
 

Edouard Dayan 
Diretor Geral 

 
 


