
DETALHES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS

SObrE O SELO  AbOUT THE STAMP  

Edital nº 16
Artista: Evan Schneider (ONU)
Processo de Impressão: Ofsete
Folha: 30 selos
Papel: Cuchê gomado
Valor facial: R$2,45
Tiragem: 450.000 selos
Área de desenho: 25mm x 35mm
Dimensões do selo: 30mm x 40mm
Picotagem: 12 x 11,5
Data de emissão: 19/8/2014
Local de lançamento: Brasília/DF
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: 852009720

Stamp issue nº 16
Art: Evan Schneider (UN)
Print system: Offset
Sheet size: 30 stamps
Paper: Gummed chalky paper
Face value: R$2,45
Issue:  450.000 stamps
Design area: 25mm x 35mm
Stamp dimensions: 30mm x 40mm
Perforation: 12 x 11,5
Date of issue: August 19th, 2014
Places of issue: Brasília/DF 
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: 852009720

Emissão Especial

Série América - Personalidades e Líderes – 
Sergio Vieira de Mello
America Series – Personalities and Leaders – 
Sergio Vieira de Mello

EDITAL 16 - 2014

Special Issue

O selo apresenta a foto de Sergio Vieira 
de Mello, retratado pelo fotógrafo Evan 
Schneider (ONU), em 27 de maio de 
2003, quando foi anunciada sua nome-
ação como Representante Especial da 
ONU para o Iraque, por indicação do en-
tão secretário-geral das Nações Unidas, 
Kofi Annan. Na lateral esquerda, consta 
a inscrição “Homenagem a Sergio Vieira 
de Mello”, pelo seu caráter humanista, 
exemplo de desempenho em defesa dos 
direitos e dos valores humanos, que ins-
piram a perpetuação de sua memória e o 
permanente debate do seu pensamento e 
dedicação a apoiar a reconstrução de co-
munidades afetadas por guerras e violên-
cias extremas. Na margem inferior esquer-
da constam os logotipos da UPAEP, que 
nomeia a Série América, e da ONU, onde 
Vieira de Mello serviu. Foi usada a técnica 
de fotografia e computação gráfica.

The stamp shows a photo of Sergio Vieira 
de Mello, portrayed by photographer Evan 
Schneider (UN) on May 27, 2003, when 
was announced his appointment as UN 
Special Representative for Iraq, by ap-
pointment of the then Secretary-General 
of the United Nations, Kofi Annan. On the 
left side, appears the inscription “Tribute to 
Sergio Vieira de Mello” for his humanistic 
character, example of performance in the 
defense of human rights and the values 
that inspire the perpetuation of his memory 
and the ongoing debate of his thought and 
dedication to support the reconstruction of 
communities affected by war and extreme 
violence. On the bottom left corner, the 
logo of UPAEP, which names the Ameri-
ca Series, and the UN logo, where Vieira 
de Mello served. It was used photography 
and computer graphic technique.



Série América - Personalidades e Líderes – 
Sergio Vieira de Mello

Biografia de Sergio

Sergio Vieira de Mello nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de março 
de 1948. Filho de diplomata, em 1968 mudou-se para a França para fazer 
mestrado em Filosofia na Universidade de Paris. Lá, também, recebeu dois 
graus de doutorado, um em Filosofia e outro em Ciências Humanas. Em 
1969, Sergio começou a trabalhar no Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (ACNUR).

Nos 34 anos em que trabalhou na ONU, Sergio atuou em Bangladesh, 
Sudão, Chipre, Moçambique, Peru, Líbano, Camboja, Bósnia, Croácia, 
Timor-Leste e ocupou cargos na sede da ONU em Genebra e Nova York.

Em setembro de 2002, Sergio foi nomeado Alto Comissário da ONU 
para os Direitos Humanos, o mais alto cargo da Organização na área. 
Permaneceu neste posto até o fim de maio de 2003, quando o então 
Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, o nomeou como seu Representante 
Especial em Bagdá.

Apenas cinco meses depois, no dia 19 de agosto, Sergio Vieira de Mello 
e 21 de seus colegas foram mortos na capital iraquiana no atentado mais 
sangrento sofrido pela Organização das Nações Unidas.

Sobre o Dia Mundial da Ação Humanitária

O dia 19 de agosto foi instituído pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em dezembro de 2008, como o Dia Mundial da Ação Humanitária 
para “contribuir com o aumento da consciência pública sobre o trabalho 
humanitário e a importância da cooperação internacional, e para homenagear 
todos os trabalhadores humanitários do mundo”.

A data foi designada em memória daqueles que morreram no atentado 
de Bagdá e dos muitos trabalhadores humanitários que perdem suas vidas 
todos os anos em diversas partes do mundo. Essa lembraça enfatiza as 
necessidades atuais e os desafios humanitários, tais como ameaças de 
diferentes partes em conflitos aos trabalhadores que prestam assistência e 
os desafios para chegar até as pessoas que precisam de ajuda.

Para o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, “o exemplo de Sergio, 
e de todos nossos colegas que morreram, continua nos inspirando e nos 
lembrando que o poder para transformar nosso mundo está nas nossas 
mãos, se tivermos a coragem para usá-lo”. 

America Series – Personalities and Leaders – 
Sergio Vieira de Mello

Biography of Sergio

Sergio Vieira de Mello was born in Rio de Janeiro on March 15th , 1948. 
Son of a diplomat, in 1968 he moved to France to pursue his Master’s degree 
in Philosophy at the University of Paris. He also has two doctor degrees, one 
in Philosophy and another one in Human Sciences. In 1969 Sergio started 
working at the United Nations High Commissariat for Refugees (UNHCR).

During the 34 years he worked for the UN, Sergio served in Bangladesh, 
Sudan, Cyprus, Mozambique, Peru, Lebanon, Cambodia, Bosnia, Croatia, 
East Timor and held positions at the UN headquarters in Geneva and New 
York.

In September 2002, Sergio was appointed UN High Commissioner 
for Human Rights, the highest position of the Organization in the area. He 
remained in that position until the end of May 2003, when the UN Secretary-
General at that time, Kofi Annan, appointed him as his Special Representative 
in Baghdad.

Only five months later, on 19 August, Sergio Vieira de Mello and 21 of his 
colleagues were killed in Iraqi capital in the bloodiest attack suffered by the 
United Nations Organization.

On the Humanitarian Action World Day

August 19th was chosen by the United Nations General Assembly, in 
December 2008, as the World Day of Humanitarian Action to “contribute to the 
increased public awareness about the humanitarian work and the importance 
of international cooperation, and to honor all humanitarian workers of the 
world”.  

The date was dedicated in memory of those who died in the attack in 
Baghdad and the many humanitarian workers who lose their lives every year 
in various parts of the world. It is remembered to emphasize the current needs 
and the humanitarian challenges, such as threats from several parties in 
conflict with the workers who provide assistance and the challenges to reach 
the people who need help.

For the UN Secretary-General, Ban Ki-moon, “the example of Sergio, and 
all our colleagues who died, continues to inspire and remind us that the power 
to transform our world is in our hands, if we have the courage to use it”. 

“Um ser humano tem o direito de viver com dignidade, igualdade e 
segurança. Não pode haver segurança sem uma paz verdadeira, e a paz 

precisa ser construída sobre a base firme dos direitos humanos.” - 
Sergio Vieira de Mello 

“A human being has the right to live with dignity, equality and security. There 
can be no security without true peace, and peace must be built on the firm 

foundation of human rights.” - Sergio Vieira de Mello 
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