Berna, 26 de Abril de 2010
Circular da Secretaria Internacional
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Emissão de um selo postal «2010 – Ano
internacional da biodiversidade»

Prezada Senhora, Prezado Senhor,
As Nações Unidas declararam 2010 o Ano internacional da biodiversidade.
Assim, a Secretaria Internacional da UPU convida os operadores designados dos
Países-membros da União a incluir em seu programa filatélico 2010 ou 2011 um ou
vários selos, bem como produtos filatélicos com o tema «2010 – Ano internacional
da biodiversidade».
Cada país participante é livre para emitir seus selos em função de seu calendário
entre 2010 e 2011. Cada país também pode decidir individualmente sobre o tema
que ilustrará esta emissão. Diretrizes sobre a utilização do logotipo, do slogan, da
imagem e da comunicação foram elaboradas.
O Secretariado da Convenção sobre a diversidade biológica informou a UPU que
estava disposto a ajudar os países que planejam emissões de selos a cumprir as
formalidades necessárias.
Para obter as diretrizes e informações mais detalhadas, convém enviar seu pedido
ao endereço abaixo.
Secretariado da Convenção sobre a diversidade biológica
A l’attention du Comité d’évaluation du logo de l’Année internationale de la diversité
biologique
413, rue Saint Jacques, bureau 800
MONTRÉAL QC H2Y 1N9
CANADA
Fax: (+1 514) 288 6588
Correio eletrônico: IYB2010@cbd.int
Os operadores designados que planejam emitir um ou vários selos devem informar
a Secretaria Internacional e enviar-lhe uma amostra dos produtos considerados. A
Secretaria Internacional está disposta a ajudar os operadores designados a
resolver qualquer problema porventura encontrado. Abaixo, as pessoas a contactar
em caso de problema:
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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
ou
Jean-François Logette
Expert en philatélie
Chef du programme «Philatélie et coupons-réponse internationaux»
Union postale universelle
Telefone: (+41 31) 350 31 22
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

