
 

 

 

Berna, 21 de Setembro de 2009 

Circular da Secretaria Internacional 217 
Copa do Mundo de Futebol 2010 – Emissão 
de selos postais 
 
 

Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 
A 19ª edição da Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol 
Association (FIFA) terá lugar na África do Sul, de 11 de Junho a 11 de Julho de 
2010. Assim, a África do Sul torna-se o primeiro país africano a sediar esta 
competição. 
 
Como de costume, vários operadores designados dos Países-membros da UPU 
emitirão selos postais por ocasião deste evento. 
 
Chamamos a atenção dos futuros países emissores para o fato de que a emissão 
de selos postais e a reprodução do logotipo da Copa do Mundo de Futebol 2010 na 
África do Sul estão ligadas a direito de propriedade intelectual detidos pela FIFA. 
 
A FIFA informou à UPU que está pronta a ajudar e a facilitar as formalidades para 
os países que desejam emitir selos postais. A FIFA também ressaltou que todas as 
informações sobre os direitos de reprodução, as disposições contratuais entre a 
FIFA e uma autoridade emissora, bem como as possibilidades de garantir a 
promoção dos selos postais emitidos no âmbito da FIFA podem ser obtidas junto a: 

Dominique Boyer 
Group leader licensing 
Fédération internationale de football association (FIFA) 
P.O. Box 774 
8044 ZÜRICH 
SUIÇA 
Telefone: (+41 43) 222 79 98 
Fax:  (+41 43) 222 72 89 
Correio eletrônico: dominique.boyer@fifa.org 
 
A Secretaria Internacional está à disposição dos operadores designados para 
resolver, se for o caso, as dificuldades porventura encontradas nas negociações 
com a FIFA. Assim, basta entrar em contato com: 

K.J.S McKeown 
Directeur du développement des marchés 
Union postale universelle 
Telefone: (+41 31) 350 31 23 
Fax:  (+41 31) 351 02 66 
Correio eletrônico: ken.mckeown@upu.int 
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Jean-François Logette 
Expert en philatélie 
Chef du programme philatélie et CRI 
Union postale universelle 
Telefone: (+41 31) 350 31 11 
Fax:   (+41 31) 351 02 66 
Correio eletrônico: jf.logette@upu.int 
 
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada 
estima e consideração. 
 
 

K.J.S. McKeown 
Diretor do Desenvolvimento dos Mercados 

 
 
 
 


