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Berna, 12 de Março de 2012 

Circular da Secretaria Internacional 29 
40º aniversário do Programa das Nações 
Unidas para o Meio ambiente – Pedido de 
emissão de selos postais 
 
 

Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 
Este ano marca o 40º aniversário do Programa das Nações Unidas para o Meio 
ambiente (PNUMA). Conforme à estrutura de cooperação que existe entre a UPU e 
o PNUMA e, diante do engajamento da UPU com o desenvolvimento sustentável e 
com a proteção do meio ambiente, o PNUMA deseja convidar os operadores 
designados dos Países-membros da União a viabilizar a emissão de selos postais 
para comemorar este aniversário.    
 
A decisão de criar o PNUMA foi tomada durante a Conferência de Estocolmo sobre 
o ambiente humano em 1972, bem como durante a Assembleia geral das Nações 
Unidas em New York mais tarde neste mesmo ano. Em 2012, dirigentes mundiais 
se reunirão por ocasião da conferência «Rio+20» para rever a promessa de um 
futuro viável formulada pela première vez em 1992.  
 
Por outro lado, o Dia Mundial do Meio ambiente, dia estratégico das Nações 
Unidas para a sensibilização sobre a proteção do meio ambiente, será 
comemorado no Brasil duas semanas antes da conferência «Rio+20». Fixado em 5 
de Junho e organizado por um país diferente cada ano, o Dia Mundial do Meio 
ambiente tem a ambição de ser o dia mais importante e o mais comemorado no 
mundo todo com uma ação em prol do meio ambiente. Este evento, que também 
remonta a 1972, evoluiu para se tornar um dos principais vetores permitindo às 
Nações Unidas promover a sensibilização sobre a proteção do meio ambiente em 
escala mundial, bem como incentivar as iniciativas no assunto. O tema deste ano é 
«Economia verde – Você faz parte?» 
 
A hora é grave para o futuro da humanidade. Tendo em vista as incertezas sobre a 
forma como cerca de sete bilhões de pessoas, que devem ultrapassar os nove 
bilhões na metade do século, poderão prosperar durante o século 21 sem que sua 
pegada ecológica global ultrapasse os limites de nosso planeta, é essencial 
sensibilizar o público em geral sobre estas questões. 
 
O PNUMA nos pediu que transmitisse as duas propostas abaixo às autoridades 
dos Países-membros da União encarregados da emissão de selos postais. 
 
Proposta 1 
  
Criar uma coleção de selos em 2012 para comemorar o 40º aniversário do PNUMA 
e ressaltar as etapas importantes da proteção do meio ambiente vencidas por seu 
país durante este últimos 40 anos. Sugerimos que esta coleção contenha quatro 
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selos ilustrando, para cada uma das quatro décadas, uma das políticas ou um dos 
símbolos mais importantes de proteção do meio ambiente em seu país. 
 
Proposta 2  
 
Criar uma coleção de selos em 2012 para comemorar o 40º aniversário do PNUE e 
ressaltar a etapa mais importante da proteção do meio ambiente em seu país, e 
participar das comemorações mundiais do Dia Mundial do Meio ambiente na 
perspectiva da conferência «Rio+20». Abaixo, algumas sugestões: 

– Primeiro selo – Logotipo do 40º aniversário do PNUMA justaposto com seu 
símbolo, bandeira ou brasão nacional, com o slogan «40 anos juntos» (no 
idioma local) 

– Segundo selo – Logotipo do Dia Mundial do Meio ambiente com o slogan 
«Você faz parte?» (no idioma local) 

– Terceiro selo – Imagem emblemática da montanha do Corcovado no Rio de 
Janeiro para criar uma dinâmica antes e depois da Conferência «Rio+20» 

– Quarto selo – Selo especial com a imagem mais emblemática em termos de 
proteção do meio ambiente em seu país nestes últimos quarenta anos. 

 
As normas gráficas e os logos podem ser copiados no Website do PNUMA nos 
endereços. 

– Logotipo do 40º aniversário: www.unep.org/40thAnniversary 

– Logotipo do JME: www.unep.org/wed 

– Imagem do Corcovado: www.unep.org/Downloads/Prog/Gallo_image.jpg 
 
Qualquer questão sobre as normas gráficas e os logotipos deve ser endereçada a 
Lisa Rolls Hagelberg (lisa.rolls@unep.org), encarregada da informação na Divisão 
da Comunicação e da Informação do PNUMA. 
 
Pedimos a todos os Países-membros que estudem seriamente este pedido e que 
contribuam para a sensibilização sobre a proteção do meio ambiente emitindo 
selos postais e propondo outros produtos filatélicos. Os Países-membros que 
emitirão selos sobre este tema ou que realizarão atividades para promover estes 
eventos estão convidados a informar o fato à Secretaria Internacional. 
 
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada 
estima e consideração. 

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


