
 

 

 

Berna, 25 de Outubro de 2010 

Circular da Secretaria Internacional 238 
Selo comemorativo – Trinta anos de luta 
contra a SIDA  

 
 

Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 
Em referência à circular 148 da Secretaria Internacional de 22 de Junho de 2009, a 
Secretaria Internacional gostaria de fornecer informações suplementares relativas 
ao seu convite aos Países-membros para emitirem, em 2011, um ou vários selos 
para recordar que o vírus da SIDA foi identificado há 30 anos. 
 
Motivo dos selos 
 
Os Países-membros são livres de escolher um motivo que evoque o tema 
escolhido. Podem deixar livre curso à sua criatividade para conceber um produto 
filatélico que chamará a atenção sobre este evento importante e que sensibilizará a 
população para a necessidade permanente de se proteger do HIV, responsável do 
síndroma de imunodeficiência adquirida (SIDA).  
 
Os Países-membros também podem utilizar um dos logotipos criados para a 
campanha de prevenção do HIV, lançada no ano passado pela UPU, o Programa 
Comum das Nações Unidas sobre o HIV/SIDA (ONUSIDA), a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e UNI Global Union. Este convite para emitir selos 
em Junho de 2011 para marcar 30 anos de luta contra a SIDA é uma fase 
importante da campanha. Para ver os cartazes da campanha de prevenção do HIV, 
queira consultar a rubrica «OUTILS» no seguinte link: www.unaids.org/fr/ 
KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2009/20090702_UPU.asp  
 
Logotipo do Programa Comum das Nações Unidas sobre o HIV/SIDA 
 
Na circular supracitada, foi mencionado que os Países-membros interessados 
poderão, se o desejarem, integrar o logotipo de ONUSIDA no motivo do seu selo. A 
utilização do logotipo necessita do aval de ONUSIDA. Para esse fim, os  
Países-membros devem contactar: 

Cheryl Bauerle 
Responsável «Defesa e campanhas» 
Programa Comum das Nações Unidas sobre o HIV/SIDA (ONUSIDA) 
Correio electrónico: bauerlec@unaids.org 
Telefone: (+41 22) 791 13 57 
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Participação mundial 
 
Os parceiros da campanha de prevenção do HIV incentivam o maior número 
possível de Países-membros a emitir um ou vários selos para comemorar este 30º 
aniversário histórico. Não é apenas uma maneira simples de participar na fase final 
da campanha, mas um esforço filatélico mundial que contribuirá amplamente para 
sensibilizar o público para a importância de promover a prevenção do HIV. Além 
disso, esta acção mostrará como o sector postal mundial pode participar 
activamente na luta contra o VIH/SIDA e contra outras doenças, que é um dos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. 
 
ONUSIDA comemorará este 30º aniversário através de várias actividades ao longo 
de todo o mês de Junho 2011. Para o efeito, a fim de maximizar a incidência deste 
esforço filatélico mundial, os Países-membros podem encarar a possibilidade de 
emitir os seus selos ou qualquer outro produto filatélico o mais perto possível do 
mês de Junho de 2011 ou durante esse mês. 
 
A Secretaria Internacional solicita aos Países-membros da União que lhe 
comuniquem as suas intenções quanto à emissão de selos ou de produtos 
filatélicos destinados a comemorar os 30 anos de luta contra a SIDA, para que 
possam organizar eficazmente a sua comunicação sobre este evento. 
 
Para mais informações ou para obter os ficheiros electrónicos dos motivos da 
campanha de prevenção do HIV, não hesitem em entrar em contacto com: 

K.J.S McKeown 
Directeur du développement des marchés 
Bureau international 
Union postale universelle 
Telefone: (+41 31) 350 31 23 
Telefax: (+41 31) 351 02 66 
Correio electrónico: ken.mckeown@upu.int 
 
ou 
 
Jean-François Logette 
Expert en philatélie 
Chef du programme «Philatélie et CRI» 
Bureau international 
Union postale universelle 
Telefone: (+41 31) 350 31 22 
Telefax: (+41 31) 351 02 66 
Correio electrónico: jf.logette@upu.int 
 
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada 
estima e consideração. 
 
 

K.J.S. McKEOWN 
Director do Desenvolvimento dos mercados 


