
DETALHES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS

SObrE O SELO  AbOUT THE STAMP  

Edital nº 12
Marca do centenário: Agência Saravah 
Comunicação e Design LTDA.
Processo de Impressão: Ofsete
Folha: 30 selos
Papel: Cuchê gomado
Valor facial: R$2,30
Tiragem: 600.000 selos
Área de desenho: 25mm x 35mm
Dimensões do selo: 30mm x 40mm
Picotagem: 12 x 11,5
Data de emissão: 8/6/2014
Local de lançamento: Rio de Janeiro/RJ
Impressão: Casa da Moeda do Brasil
Prazo de comercialização pela ECT: até 
31 de dezembro de 2017 (este prazo 
não será considerado quando o selo/
bloco for comercializado como parte 
integrante das coleções anuais, cartelas 
temáticas ou quando destinado para fins 
de elaboração de material promocional). 
Versão: Departamento de Filatelia e
Produtos/ECT.

Os produtos podem ser adquiridos na 
loja virtual dos Correios: www.correios.
com.br/ correiosonline ou na Agência 
de Vendas a Distância - Av. Presidente 
Vargas, 3.077 - 23º andar, 20210-973 
- Rio de Janeiro/ RJ - telefones: (21) 
2503-8095/8096; Fax: (21) 2503-8638; 
e-mail: centralvendas@ correios.com.
br. Para pagamento, envie cheque 
bancário ou vale postal, em nome 
da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, ou autorize débito em cartão 
de crédito American Express, Visa ou 
Mastercard.

Código de comercialização: 852009836

Stamp issue nº 12
Centenary’s mark: Agência Saravah 
Comunicação e Design LTDA.
Print system: Offset
Sheet size: 30 stamps
Paper: Gummed chalky paper
Face value: R$2,30
Issue:  600.000 stamps
Design area: 25mm x 35mm
Stamp dimensions: 30mm x 40mm
Perforation: 12 x 11,5
Date of issue: June 8th, 2014
Place of issue: Rio de Janeiro/RJ 
Printing: Brazilian Mint
Term for commercialization by ECT: 
up to December 31st, 2017 (this delay 
does not apply to stamps/miniature 
sheets commercialized as part of 
yearly collections, as thematic cards, 
or yet, whenever they are meant to be 
distributed as promotional items).
English version: Department of Philately
and Products/ECT.

Orders can be sent to the following 
address: Distance Sales Office - Av. 
Presidente Vargas, 3.077 - 23º andar, 
20210-973 - Rio de Janeiro/RJ, Brazil. 
Telephones 55 21 2503 8095/8096; Fax 
55 21 2503 8638; e-mail: centralvendas@
correios.com.br. For payment send 
authorization for charging to credit cards 
American Express, Visa or Mastercard, 
or international postal money order (for 
countries with which Brazilian Post has 
signed agreements).

Code: 852009836

O selo traz estampada a marca 
comemorativa pelo Centenário do 
Comitê Olímpico Brasileiro. Além dos 
símbolos originais da marca do COB, 
bandeira do Brasil e Aros Olímpicos, 
o selo comemorativo inclui, também, 
a data de fundação, 1914, e o ano do 
centenário da entidade, 2014. Na parte 
superior, há a representação gráfica do 
número 100. Esta imagem é composta 
de um degradê em tons verde escuro, 
azul escuro, verde claro e azul claro.  

The stamp brings the commemorative 
logo of the Centenary of the Brazilian 
Olympic Committee. Besides the 
original symbols of the COB´s mark, the 
Brazilian flag and the Olympic Rings, the 
commemorative stamp also presents 
the date of foundation, 1914, and the 
year of the entity´s centenary, 2014. 
On the upper side, there is the graphic 
representation of the number 100. This 
image is composed of a color gradient 
effect in dark green, dark blue, light 
green and light blue. 
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Comitê Olímpico brasileiro

O Comitê Olímpico Brasileiro – COB comemora, em 2014, o 
seu Centenário. Desde sua fundação, o COB representou o Brasil 
nas principais competições olímpicas ao redor do mundo, com uma 
história repleta de conquistas gloriosas. 

O apoio aos nossos atletas, a luta pelo desenvolvimento do 
esporte e o empenho em tornar o Rio de Janeiro sede dos Jogos 
Sul-americanos de 2002, Pan-americanos de 2007 e Olímpicos de 
2016, que, pela primeira vez, serão realizados na América do Sul, 
marcam esses 100 anos de existência, destacados por trajetória 
histórica, desafiadora e gratificante, mas com um longo caminho a 
percorrer.

Para trilhar esse caminho com êxito, o Comitê Olímpico 
Brasileiro confia na parceria com as Confederações e conta com o  
empenho, dedicação e trabalho dos atletas e técnicos, que vestem 
– e honram – a camisa do Brasil, imbuídos dos valores olímpicos de 
amizade, excelência e respeito. Um dos compromissos do COB é 
o de propagar esses valores aos demais brasileiros, uma vez que, 
unidos, povos e atletas são muito mais fortes. 

Correios e COB, parceiros nesta emissão, manifestam a honra 
de registrar o Centenário do Comitê Olímpico Brasileiro, inserindo-o 
na memória da Filatelia brasileira e mundial, na certeza de que os 
próximos 100 anos serão seguidos por muitas conquistas e glórias. 

Centenary of the brazilian Olympic Committee

The Brazilian Olympic Committee - COB celebrates, in 2014, its 
centenary. Since its foundation, the COB represented Brazil in the 
main Olympic competitions around the world, with a history full of 
glorious achievements. 

The support to our athletes, the struggle for the development of the 
sport and the commitment to have Rio de Janeiro host the 2002 South 
Americans Games, 2007 Pan American Games and 2016 Olympic 
Games, which, for the first time, will be held in South America, show 
these 100 years of existence, marked by a historical, challenging and 
rewarding trajectory, but with a long way to go.

To go down this path with success, the Brazilian Olympic 
Committee trusts in the partnership with the Confederations and 
counts with the commitment, dedication and hard work of the athletes 
and technicians, who dress - and honor - the Brazil shirt, imbued 
with the Olympic values of friendship, excellence and respect. One 
of the commitments of the COB is to propagate these values to other 
Brazilians, once united people and athletes are much stronger. 

Brazilian Post and COB, partners in this issue, manifest the honor 
of depicting the Centenary of the Brazilian Olympic Committee by 
inserting it in the memory of the Brazilian and worldwide Philately 
with the certainty that the next 100 years will be marked by many 
achievements and glories. 

Carlos Arthur Nuzman
President

brazilian Olympic Committee


