
DETALHES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS

SOBRE O SELO ABOUT THE STAMP

Edital nº 18
Arte-finalização: Correios
Processo de Impressão: ofsete
Folha: 30 selos
Papel: cuchê gomado
Valor facial: 1º Porte Carta Comercial
Tiragem: 300.000 selos
Área de desenho: 30mm x 40mm
Dimensão do selo: 25mm x 35mm
Picotagem: 12 x 11,5
Data de emissão: 13/09/2016
Local de lançamento: Brasília/DF
Impressão: Casa da Moeda do Brasil

Versão: Departamento de Relações 
Institucionais e Comunicação/Correios

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 Visa ou Mastercard.

Código de comercialização: 
852012268

Stamp issue nº 18
Art finishing: Correios
Print system: offset 
Sheet size: 30 stamps
Paper: gummed chalky paper
Face value: First Class Rate for 
Domestic Commercial Mail
Issue: 300,000 stamps
Design area: 30mm x 40mm
Stamp dimension: 25mm x 35mm
Perforation: 12 x 11.5
Date of issue: September 13th, 2016
Place of issue: Brasília/DF
Printing: Brazilian Mint

English version: Department of Institutional 
Relations and Communication/Correios 
Brasil

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 Visa or Mastercard, or 
international postal money order (for 
countries with which Brazilian Post has 
signed agreements).

Code: 852012268

O selo reproduz o logotipo do 
Cinquentenário do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS, 
concebido a partir da estilização 
gráfica do maior ícone da identidade 
nacional: a Bandeira do Brasil. Esse 
elemento visual está associado aos 
valores institucionais e significados 
pátrios, atribuindo à instituição FGTS 
a nobreza e o reconhecimento de um 
símbolo nacional, patrimônio de um 
povo. A estilização da bandeira busca 
uma configuração onde a mesma 
possa ser lida como a letra “F”. A 
tipologia construída para as demais 
letras busca consolidar e imprimir à 
marca os atributos de modernidade, 
imprescindíveis à iniciativa de renovar 
constantemente a tradição, os 
conceitos, a importância e os objetivos 
do FGTS, tornando-o cada vez mais a 
expressão da segurança e da garantia 
dos direitos do trabalhador. Foi utilizada 
a técnica de computação gráfica. 

The stamp reproduces the logo 
of the 50th anniversary of the Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, conceived from the graphical 
styling greater icon of national identity: 
the flag of Brazil. This visual element 
is associated with the institutional 
values and patriotic meanings, 
assigning the FGTS nobility and the 
recognition of a national symbol, 
heritage of a people. The styling of 
the flag searches a setting where 
it can be read as the letter "F". The 
typology constructed for the other 
letters seeking to consolidate and 
to print the mark which attributes 
modernity, essential for the initiative 
to constantly renew the tradition, 
the concepts, the importance and 
the objectives of the FGTS, making 
it more and more the expression of 
security and guarantee of the rights of 
the employee. We used the technique 
of computer graphics.
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FGTS - 50 anos
Conquistas dos trabalhadores para o Brasil

Um patrimônio do trabalhador e da sociedade. As-
sim pode ser definido o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), cuja inserção na vida brasileira, há 50 
anos, tem contribuído para o progresso da população e o 
desenvolvimento nacional. 

O FGTS é um dos mais importantes instrumentos de 
apoio ao desenvolvimento social do País. A firmeza na 
gestão do FGTS, pelo seu Conselho Curador, possibilitou 
que esse Fundo desempenhe plenamente seu papel es-
tratégico de instrumento público de poupança compulsória 
e financiamento de políticas públicas em programas de 
saneamento básico, infraestrutura urbana e habitação 
popular, em cumprimento às finalidades para as quais foi 
instituído, em 13 de setembro de 1966, pela Lei 5.107/66. 

Assim, hoje, se para o trabalhador o saldo deposi-
tado pelo empregador em sua conta vinculada do FGTS 
assegura a principal garantia de indenização nos casos 
de demissão não justificada, doença grave, falecimento 
ou fonte de recursos para adquirir a casa própria, é com 
o FGTS que se desenvolve a ação mais decisiva no Brasil 
para se promover e assegurar a dignidade e a cidadania 
à sociedade brasileira, especialmente às populações de 
baixa renda. Significa recursos para produzir e entregar 
moradia, água tratada e esgotamento sanitário. Mesmo 
quem não é beneficiário direto do FGTS é contemplado 
com as melhorias dele advindas. 

Dessa forma, o Fundo de Garantia colabora decisi-
vamente para a dinamização da economia em todas as 
regiões do país, tornando-se agente de progresso nas 
comunidades. Seus recursos ajudam a gerar postos de 

housing, in compliance with the purposes for which it was 
instituted, on September 13th of 1966 by law 5.107/66.

 
So, nowadays, the deposited balance of the employee 

by the employer in their linked account of FGTS 
ensure indemnification warranty mainly in cases of 
unjustified dismissal, serious illness, death or for affording 
homeownership. The FGTS who develops the most 
decisive action in Brazil to promote and ensure the 
dignity and citizenship to Brazilian society, especially for 
low-income populations: means resources to produce 
and deliver housing, water and sanitation. Even people 
who aren't direct beneficiary of FGTS is awarded with its 
improvements.

In this way, the Guarantee Fund contributes decisively 
to the promotion of the economy in all regions of the 
country, becoming agent of progress in communities. Its 
features help to generate jobs, provide the reduction of 
social inequalities and to improve the life quality of the 
population.

 
With this issue, the Post office highlights the importance 

of this benefit, created to support the employee, offering 
them the opportunity to form a heritage, which can be 
withdrawn in retirement, at special times and in difficult 
situations, as rules that prioritize and ensure the rights and 
welfare of the beneficiaries of the FGTS.

.
Deusdina dos Reis Pereira

VInterim Vice President of Government Funds and 
Lotteries

Sérgio Antônio Gomes
Interim Executive Director of the Executive Board of 

Government Funds

trabalho, a proporcionar a redução das desigualdades 
sociais e melhorar a qualidade de vida da população.

Com essa emissão, os Correios destacam a impor-
tância desse benefício, criado para apoiar o trabalhador, 
oferecendo-lhe a oportunidade de formar um patrimônio, 
que pode ser sacado na aposentadoria, em momentos 
especiais e em situações de dificuldades, conforme regras 
que priorizam e asseguram os direitos e o bem-estar dos 
beneficiários do FGTS.

.
Deusdina dos Reis Pereira

Vice-Presidente Interina de Fundos de Governo e 
Loterias

Sérgio Antônio Gomes
Diretor-Executivo Interino da Diretoria Executiva de 

Fundos de Governo

_

50 years of FGTS
Achievements of workers for Brazil

A worker's heritage and society. This way the Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) can be defined, 
whose insertion in the Brazilian life, 50 years ago, has 
contributed to the progress of population and national 
development.

 
The FGTS is one of the most important instruments 

of support for the social development of the Country. The 
management firm of the FGTS, by its Board of Trustees, 
made it possible for the Fund to fully play its role of strategic 
public instrument of compulsory savings and financing 
of public policies on sanitation, urban infrastructure and 


