
SELOS PERSONALIZADOS BÁSICOS 

 

Os selos personalizados básicos, assim denominados pela comunidade filatélica, e 

pelos Correios como selos personalizados sem vinhetas, despertam muitas dúvidas 

entre os colecionadores. Tentaremos aqui esclarecer boa parte delas, na forma de 

perguntas e respostas. 

 

- o que é selo personalizado básico? 

A primeira geração dos selos personalizados, que teve por aqui a sua primeira 

emissão no ano 2000 (500 Anos do Descobrimento, código RHM C-2254 ou  

SP-2), na realidade são selos comemorativos ou especiais com vinhetas 

personalizadas: 

 

 

 



Os selos personalizados propriamente ditos começaram quando as administrações 

postais passaram a oferecer a opção da personalização no próprio selo, sem a vinheta. 

Tais selos têm margens com informações do país emitente e valor de porte e a 

personalização é impressa no corpo central: 

  

No Brasil, o selo personalizado sem vinheta, que para ser diferenciado dos 

personalizados com vinhetas passou a ser chamado de selo personalizado básico, 

começou a ser vendido em 20 de novembro de 2013, na Exposição Filatélica 

Brasiliana 2013: 

  

A partir daqui denominaremos os selos personalizados básicos somente de “selos 

personalizados”... 

 

- os selos personalizados são figurinhas filatélicas, criadas somente para 

especular e explorar os filatelistas? 

De maneira alguma. Aqui cabem algumas explicações: 

Os selos personalizados foram concebidos visando o mercado corporativo, para 

oferecer às empresas comerciais, entidades ou órgãos de governo uma alternativa 

para registrar um evento significativo (muitas vezes aliado ao lançamento de um 

carimbo comemorativo) ou divulgação nas suas correspondências. Mas como não 

deixam de ser um selo postal com valor de porte e possível uso no franqueamento de 

correspondências, devem ser considerados como tal. 



A mesma aversão apresentada por alguns filatelistas para o selos personalizados 

comparamos com os selos comemorativos no início do século passado, que eram uma 

novidade rejeitada pelos mais retrógrados, tendo, inclusive, o seu uso vetado pela 

UPU – União Postal Universal no franqueamento de correspondências internacionais. 

Consideravam selos postais somente os regulares e os comemorativos também diziam 

que eram figurinhas, especulação para vender mais selos. Foram mais de vinte anos 

após o lançamento dos primeiros comemorativos para que começassem a ser aceitos, 

inclusive pela UPU. Agora perguntamos: o que seria da Filatelia sem os selos 

comemorativos? 

Os selos personalizados vieram para ficar e cada vez mais teremos menos e menores 

emissões de comemorativos e mais de personalizados. O motivo: com o avanço da 

tecnologia, os selos (regulares e comemorativos) deixaram de ser necessários para a 

finalidade para a qual foram concebidos. Praticamente não são mais usados nos 

franqueamentos postais. As administrações postais estão reduzindo 

significativamente a quantidade de emissões e as tiragens. Num passado não tão 

distante tínhamos tiragens de milhões, hoje giram em torno de 200 a 300 mil. Os 

correios mundo afora e Brasil inclusive, não têm interesse em imprimir grandes 

quantidades que ficarão estocadas por anos. Aí entra a praticidade dos selos 

personalizados: o estoque é de uma única folha base (duas no caso do Brasil, 

atualmente), com miolo em branco, que é impressa conforme a demanda.  

Os selos comemorativos, conforme legislação em vigor, têm limitação de motivos 

para serem lançados a cada ano, por isso muitos acontecimentos ou personalidades 

deixam de ser homenageados na Programação Filatélica anual. Aí entra também outra 

função dos personalizados, que podem ser usados para preencher essa lacuna. Não 

vamos discutir todas as emissões de personalizados que tivemos até o momento, mas 

alguns deles, inegavelmente, foram merecedores de registro postal e não sendo 

possível nos comemorativos, pelo menos foram lançados como personalizados: 100 

Anos de Ulysses Guimarães, Homenagem à Chapecoense, Centenário do Lions Clube 

Internacional e tantos outros. 

 

- como comprar os selos personalizados? 

Qualquer pessoa pode encomendá-los aos Correios, em folhas de doze unidades, com 

imagens próprias (respeitando as regulamentações para uso de imagens) ou solicitar 

os motivos que estão com a venda liberada. 

Para encomendar com imagens próprias, infelizmente é necessário dirigir-se a uma 

agência dos Correios e preencher um formulário – ainda não é possível a compra 

virtual. 

Os seis primeiros que tiveram as imagens disponibilizadas para venda nos Correios 

foram: 



 

- os selos personalizados têm valor facial de 1º Porte Carta Comercial 

(atualmente R$ 2,05). Este é o preço de venda nos Correios? 

Não. Os Correios têm preços diferenciados para os selos personalizados, nos quais 

estão embutidos os custos operacionais (trânsito dos pedidos, impressão terceirizada 

das folhas, perdas de folhas com erros de impressão, remessas por sedex dos pedidos 

etc). Os preços variam conforme a quantidade de folhas adquiridas de uma única 

imagem: 

 

- existe regulamentação para liberação da venda de motivos/imagens dos selos 

personalizados? 



Ainda não. Os selos personalizados são uma novidade recente que tanto os Correios 

como os comerciantes filatélicos ou colecionadores ainda estão se familiarizando. 

Todos estamos aprendendo a lidar com eles, seja na comercialização ou no 

colecionismo. Os Correios estão elaborando uma regulamentação, tal qual existe para 

a programação filatélica dos selos comemorativos, principalmente o que pode ser 

liberado e quantidade de lançamentos por mês ou ano.  

Por enquanto, informalmente, está mais ou menos estabelecido: 

- atenção especial aos motivos filatélicos (aniversários de entidades, eventos etc) 

- uma média de três lançamentos por mês ou 36 por ano – para não termos uma 

enxurrada de emissões que poderiam ser julgadas como especulação 

- limitação de um selo, gomado ou autoadesivo, para cada motivo. 

- por que alguns personalizados são classificados no Catálogo RHM com códigos 

“C” (de comemorativos) e outros com códigos “PB” (de personalizados básicos)? 

São classificados como comemorativos (códigos “C”) os personalizados com 

qualquer imagem particular encomendada aos Correios, que não tiveram a venda 

liberada – como exemplo, os dois acima da Filatelia77. 

São classificados com códigos “PB” os que têm imagens liberadas para compra em 

qualquer agência dos Correios – como exemplo, os seis acima. 

Mais alguns exemplos de personalizados classificados como comemorativos, pois 

não tiveram as imagens liberadas para venda: 

 

- por que os seis primeiros personalizados, classificados no Catálogo RHM com 

códigos PB-1 a PB-6, foram repetidos na catalogação, com códigos PB-7 a PB-

12? 

Os seis primeiros personalizados foram colocados à venda no final de 2013 e início 

de 2014. Quando os Correios mudaram a sua logomarca, começaram a imprimir os 

mesmos selos com a nova logo na borda, caracterizando selos diferentes. Vejam o 

exemplo abaixo – atentem para a logomarca ECT na borda esquerda: 



 

- por que o selo da Chapecoense, embora tenha sido colocado à venda somente 

em 2017, tem as duas versões, com as logos antiga e nova dos Correios? 

Quando colocaram à venda este selo, os Correios ainda tinham em estoque a folha de 

personalizados “A Arte do Futebol Brasileiro”, lançada em 2014, com a logo antiga 

no selo. Disponibilizaram o mesmo nesta e na folha “normal”, com fundo verde (que 

tem a logo ECT nova no selo). 

Para melhor entendimento, as imagens das duas folhas: 





 

- por que existem duas versões do selo Centenário do Lions? 

Foi uma falha na empresa terceirizada que imprime os selos personalizados para os 

Correios. A primeira venda deste selo, sob encomenda particular, tinha abaixo da 

logomarca do Centenário do Lions a frase “Homenagem de Uberaba – Distrito LB”. 

Quando foi liberada a venda, seria somente para o selo sem esta frase, mas passaram 

a imprimir nas duas versões, com e sem a tal frase, caracterizando selos diferentes: 

 



- o que são os selos personalizados Prisma? 

Prisma é o nome dado pelos Correios aos novos modelos de selos personalizados, 

colocados à venda em 19 de junho de 2017, em duas versões: gomados e 

autoadesivos. A principal novidade nestes são os autoadesivos, com dimensões 

maiores para impressão da imagem. 

Comparem o mesmo selo nas versões gomada e autoadesiva: 

 

- quais são as diferenças entre o personalizado anterior e o novo Prisma 

gomado? 

Tem uma diferença nos selos e outra nas folhas. O selo Prisma tem impresso, em 

micro letras, as palavras “SELO PERSONALIZADO” na área das legendas. As 

folhas diferem na cor de fundo, na anterior predominava o verde e a Prisma é 

amarela. 

Comparem os selos e folhas anteriores com os Prisma – o que na imagem do Prisma 

parece ser uma linha abaixo das legendas, são as micro letras: 



 



 

- por que os novos modelos Prisma foram impressos com as imagens antigas, 

lançadas no período de 2013 a 2017, no modelo antigo? 

Quando os Correios colocaram à venda os modelos Prisma ainda não tinham uma 

definição para o prazo que as imagens ficariam disponíveis para venda. Ao serem 

lançados os novos modelos, foi possível comprar todas imagens, desde a primeira 

(Brasiliana 2013), provocando mais dois selos novos com as imagens antigas. 

 

- será sempre assim, a cada novo modelo de personalizado uma enxurrada de 

selos diferentes com imagens antigas? 

Não. Depois dessa duplicidade de selos com os mesmos motivos/imagens, os 

Correios definiram que um selo personalizado colocado à venda ficará disponível 

para compra até o último dia útil do ano seguinte. Os selos personalizados colocados 

à venda até dezembro de 2018 não são mais vendidos. Os disponibilizados em 2019 

só poderão ser adquiridos até 30 de dezembro de 2020 e os liberados em 2020, até 30 

de dezembro de 2021. 



 

- poderá acontecer no futuro a duplicação de selos já lançados, com detalhes 

diferentes, como ocorreu na mudança da logomarca da ECT e depois com o 

lançamento dos modelos Prisma? 

Poderá, sim, em duas situações: 

Se os Correios lançarem um novo modelo de selo personalizado, que poderá ser 

impresso com as imagens disponibilizadas desde 02 de janeiro do ano anterior ao 

lançamento do novo modelo. No momento, não existe nenhum projeto para novos 

modelos de selos personalizados. 

A segunda situação ocorrerá quando esgotar o atual estoque de folhas para impressão 

e os Correios comprarem novo lote, por causa do valor do porte impresso. 

Explicando: os modelos atuais têm impressos “1º Porte Carta Comercial”, mas com a 

unificação das tarifas postais ocorrida em 31 de janeiro de 2020, este facial passou a 

ser denominado pelos Correios como “1º Porte da Carta”, já usado nos selos do bloco 

“150 Anos do Chorinho”. Quando começarem a vender os selos personalizados com 

este novo valor facial impresso, teremos novos selos, com as mesmas imagens 

disponíveis para venda com o facial antigo. 

O que para os Correios é apenas um detalhe operacional, para a Filatelia vai 

caracterizar novos modelos de selos.  

 

- por que o selo personalizado PB-129 (II Encontro de Uberlândia), lançado em 

31 de outubro de 2019, esgotou tão rapidamente? 

Quando este selo foi lançado os dirigentes do Clube de Uberlândia faziam questão do 

modelo gomado, mais bem aceito pela comunidade filatélica do que o autoadesivo. 

Mas nos Correios estavam em falta as folhas do modelo Prisma gomado. Foi 

oferecido para eles um estoque remanescente da folha “A Arte do Futebol Brasileiro” 

(aquela mesma do selo da Chapecoense). Liberaram a venda nesta folha, que esgotou 

no final de dezembro. Em janeiro, com o estoque já regularizado do Prisma gomado, 

os Correios liberaram a venda neste (PB-146). Ficaram caracterizados dois selos 

diferentes, o primeiro escasso no mercado filatélico: 





 

Esse artigo é uma atualização de outro semelhante que fizemos em 2017. Não 

pretendemos esgotar aqui o assunto “Selos Personalizados”. Qualquer dúvida que 

ainda fique, mandem mensagem para juliofilatelia77@gmail.com que tentaremos 

responder. 

Seguem ainda o nosso projeto em parceria com os Correios da série “Os Grandes da 

Filatelia Brasileira” e, finalizando, a relação dos selos personalizados lançados até 

esta data. 

Série de Personalizados Os Grandes da Filatelia Brasileira 

 

Estamos alinhavando este projeto há tempos e agora será colocado em prática: a 

partir de agosto terá início a série de selos personalizados “Os Grandes da Filatelia 

Brasileira”. 

Como não conseguimos aprovar uma série de selos comemorativos para esta 

homenagem, decidiu-se pelos personalizados, até porque um bloco ou série de 

comemorativos teria uma quantidade limitada de selos, com certeza insuficiente para 
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todos que fizeram história na nossa Filatelia. 

Estamos trabalhando este projeto com os Correios: eles vão criar a arte do selo, 

comum para todos, e vão disponibilizar para venda nas agências. 

Nós ficaremos com a responsabilidade de prospectar os homenageados e para esta 

tarefa precisaremos da colaboração de vocês, que fazem parte da comunidade 

filatélica. Precisamos que indiquem os nomes para entrar nesta série, com um porém: 

não basta apenas os nomes, precisamos também de uma foto do homenageado e da 

autorização de algum familiar para uso da imagem.  

Tendo o nome do homenageado, uma foto (formato digital com boa definição) e 

autorização da família, entrem em contato conosco pelo e-mail 

juliofilatelia77@gmail.com, para enviarmos os formulários que precisam ser 

assinados. 

Também vamos precisar de um texto sobre o homenageado, escrito por algum 

familiar ou por quem indicou. Esse texto será usado na apresentação quando do 

lançamento do selo e futuramente em um livro/álbum que pretendemos lançar, 

semelhante às coleções anuais lançadas recentemente pelos Correios. 

Poderão entrar nesta série qualquer pessoa, viva ou falecida, que tenha se destacado 

em qualquer área de atuação da Filatelia Brasileira: filatelistas, jornalistas, 

comerciantes, funcionários dos Correios... 

Será lançado um selo por mês, iniciando em 1º de agosto próximo, Dia do Selo Postal 

Brasileiro. 

Já temos definidos os quatro primeiros: 

- Rolf Harald Meyer 

- Paulo Comelli 

- Laís Scuotto 

- Leão W. Marek 

Para dar continuidade, dependeremos da contribuição de vocês... 

Selos personalizados lançados até junho de 2020 

DATA CÓDIGO 

RHM 

DESCRIÇÃO 

20/11/2013 C-3310 Logomarca antiga da ECT 

13/10/2014 C-3386 Logomarca nova da ECT 

19/06/2017 C-3697 Prisma gomado 

 C-3698 Prisma autoadesivo 

20/11/2013 PB-1 Exposição Filatélica Brasiliana 2013 – Logo 1 – Logo antiga da 

ECT 

 PB-2 Exposição Filatélica Brasiliana 2013 – Logo 2 – Logo antiga da 

ECT 

01/12/2013 PB-3 Dia Internacional Contra a Corrupção – Logo antiga da ECT 

03/06/2014 PB-4 115 Anos do Esporte Clube Vitória – Logo antiga da ECT 

03/07/2014 PB-5 100 Anos do Cinema Indiano – Logomarca – Logo antiga da ECT 
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 PB-6 100 Anos do Cinema Indiano – Bailarina – Logo antiga da ECT 

13/10/2014 PB-7 Exposição Filatélica Brasiliana 2013 – Logo 1 – Logo nova da ECT 

 PB-8 Exposição Filatélica Brasiliana 2013 – Logo 2 – Logo nova da ECT 

 PB-9 Dia Internacional Contra a Corrupção – Logo nova da ECT 

 PB-10 115 Anos do Esporte Clube Vitória – Logo nova da ECT 

 PB-11 100 Anos do Cinema Indiano – Logomarca – Logo nova da ECT 

 PB-12 100 Anos do Cinema Indiano – Bailarina – Logo nova da ECT 

10/12/2015 PB-13 Mostra Filatélica 55 Anos de Brasília – Catedral Metropolitana 

 PB-14 Mostra Filatélica 55 Anos de Brasília – Santuário Dom Bosco 

 PB-15 Mostra Filatélica 55 Anos de Brasília – Catedral Rainha da Paz 

10/12/2015 PB-16 Exposição Filatélica Brapex 2015 – Logomarca 

 PB-17 Exposição Filatélica Brapex 2015 – Prédio Histórico 

21/12/2015 PB-18 50 Anos de Carreira de Maria Bethânia 

16/06/2016 PB-19 25 Anos da Dupla Zezé di Camargo e Luciano 

24/10/2016 PB-20 100 Anos de Ulysses Guimarães 

03/01/2017 PB-21 300 Anos de Devoção à Nossa Senhora Aparecida 

25/01/2017 PB-22 Chapecoense – Campeã da Copa Sul-Americana – Logo antiga 

ECT 

 PB-23 Chapecoense – Campeã da Copa Sul-Americana – Logo nova ECT 

14/03/2017 PB-24 Centenário do Lions Club International – Homenagem de Uberaba 

 PB-25 Centenário do Lions Club International 

30/03/2017 PB-26 Pós Graduação de Gestão em Negócios dos Correios 

19/06/2017 PB-27 Exposição Filatélica Brasiliana 2013 – Logo 1 – Prisma gomado 

 PB-28 Exposição Filatélica Brasiliana 2013 – Logo 1 – Prisma 

autoadesivo 

 PB-29 Exposição Filatélica Brasiliana 2013 – Logo 2 – Prisma gomado 

 PB-30 Exposição Filatélica Brasiliana 2013 – Logo 2 – Prisma 

autoadesivo 

 PB-31 Dia Internacional Contra a Corrupção – Prisma gomado 

 PB-32 Dia Internacional Contra a Corrupção – Prisma autoadesivo 

 PB-33 115 Anos do Esporte Clube Vitória – Prisma gomado 

 PB-34 115 Anos do Esporte Clube Vitória – Prisma autoadesivo 

 PB-35 100 Anos do Cinema Indiano – Logomarca – Prisma gomado 

 PB-36 100 Anos do Cinema Indiano – Logomarca – Prisma autoadesivo 

 PB-37 100 Anos do Cinema Indiano – Bailarina – Prisma gomado 

 PB-38 100 Anos do Cinema Indiano – Bailarina – Prisma autoadesivo 

 PB-39 Mostra Filatélica 55 Anos de Brasília – Catedral Metropolitana – 

Prisma gomado 

 PB-40 Mostra Filatélica 55 Anos de Brasília – Catedral Metropolitana – 

Prisma autoadesivo 

 PB-41 Mostra Filatélica 55 Anos de Brasília – Santuário Dom Bosco – 

Prisma gomado 

 PB-42 Mostra Filatélica 55 Anos de Brasília – Santuário Dom Bosco – 

Prisma autoadesivo 

 PB-43 Mostra Filatélica 55 Anos de Brasília – Catedral Rainha da Paz – 

Prisma gomado 

 PB-44 Mostra Filatélica 55 Anos de Brasília – Catedral Rainha da Paz – 

Prisma autoadesivo 

 PB-45 Exposição Filatélica Brapex 2015 – Logomarca – Prisma gomado 

 PB-46 Exposição Filatélica Brapex 2015 – Logomarca – Prisma 

autoadesivo 



 PB-47 Exposição Filatélica Brapex 2015 – Prédio Histórico – Prisma 

gomado 

 PB-48 Exposição Filatélica Brapex 2015 – Prédio Histórico – Prisma 

autoadesivo 

 PB-49 50 Anos de Carreira de Maria Bethânia – Prisma gomado 

 PB-50 50 Anos de Carreira de Maria Bethânia – Prisma autoadesivo 

 PB-51 25 Anos da Dupla Zezé di Camargo e Luciano – Prisma gomado 

 PB-52 25 Anos da Dupla Zezé di Camargo e Luciano – Prisma 

autoadesivo 

 PB-53 100 Anos de Ulysses Guimarães – Prisma gomado 

 PB-54 100 Anos de Ulysses Guimarães – Prisma autoadesivo 

 PB-55 300 Anos de Devoção à Nossa Senhora Aparecida – Prisma 

gomado 

 PB-56 300 Anos de Devoção à Nossa Senhora Aparecida – Prisma 

autoadesivo 

 PB-57 Chapecoense – Campeã da Copa Sul-Americana – Prisma gomado 

 PB-58 Chapecoense – Campeã da Copa Sul-Americana – Prisma 

autoadesivo 

 PB-59 Centenário do Lions Club International – Homenagem de Uberaba 

– Prisma gomado 

 PB-60 Centenário do Lions Club International – Homenagem de Uberaba 

– Prisma autoadesivo 

 PB-61 Centenário do Lions Club International – Prisma gomado 

 PB-62 Centenário do Lions Club International – Prisma autoadesivo 

 PB-63 Pós Graduação de Gestão em Negócios dos Correios – Prisma 

gomado 

 PB-64 Pós Graduação de Gestão em Negócios dos Correios – Prisma 

autoadesivo 

27/07/2017 PB-65 40 Anos da Igreja Universal do Reino de Deus, gomado 

 PB-66 40 Anos da Igreja Universal do Reino de Deus, autoadesivo 

21/08/2017 PB-67 300 Anos da Maçonaria – Grande Loja Externa, gomado 

 PB-68 300 Anos da Maçonaria – Grande Loja Interna, gomado 

25/08/2017 PB-69 10 Anos de Carreira de Luan Santana, gomado 

14/09/2017 PB-70 Airship – 1º Dirigível Construído na América Latina, gomado 

14/09/2017 PB-71 50 Anos do Projeto Rondon, gomado 

14/09/2017 PB-72 98 Anos da Sociedade Philatelica Paulista, gomado 

10/10/2017 PB-73 50 Anos do Clube Filatélico e Numismático de Uberlândia, gomado 

24/10/2017 PB-74 Colecionar 2017, gomado 

25/10/2017 PB-75 Camber – Carro Patinho Feio, gomado 

25/10/2017 PB-76 TV Brasil Animada, gomado 

27/10/2017 PB-77 Veteran Car Brasília, gomado 

27/10/2017 PB-78 Sociedade Numismática Brasileira, gomado 

28/10/2017 PB-79 Sociedade Orquidófila de Brasília, gomado 

18/01/2018 PB-80 Corinthians – 40 Anos do Fim do Jejum, gomado 

27/03/2018 PB-81 110 Anos de Imigração Japonesa no Brasil, gomado 

08/06/2018 PB-82 70 Anos do Estado de Israel, gomado 

13/11/2018 PB-83 Correios Celular – 100.000 Chips Habilitados, gomado 

23/11/2018 PB-84 Capital Moto Week, gomado 

29/11/2018 PB-85 300 Anos da Maçonaria – Grande Loja Externa, autoadesivo 

 PB-86 300 Anos da Maçonaria – Grande Loja Interna, autoadesivo 

 PB-87 10 Anos de Carreira de Luan Santana, autoadesivo 



 PB-88 Airship – 1º Dirigível Construído na América Latina, autoadesivo 

 PB-89 50 Anos do Projeto Rondon, autoadesivo 

 PB-90 98 Anos da Sociedade Philatelica Paulista, autoadesivo 

 PB-91 50 Anos do Clube Filatélico e Numismático de Uberlândia, 

autoadesivo 

 PB-92 Colecionar 2017, autoadesivo 

 PB-93 Camber – Carro Patinho Feio, autoadesivo 

 PB-94 TV Brasil Animada, autoadesivo 

 PB-95 Veteran Car Brasília, autoadesivo 

 PB-96 Sociedade Numismática Brasileira, autoadesivo 

 PB-97 Sociedade Orquidófila de Brasília, autoadesivo 

 PB-98 Corinthians – 40 Anos do Fim do Jejum, autoadesivo 

 PB-99 110 Anos de Imigração Japonesa no Brasil, autoadesivo 

 PB-100 70 Anos do Estado de Israel, autoadesivo 

 PB-101 Correios Celular – 100.000 Chips Habilitados, autoadesivo 

 PB-102 Capital Moto Week, autoadesivo 

28/12/2018 PB-103 Sirius – A Nova Fonte de Luz Síncroton, gomado 

 PB-104 Sirius – A Nova Fonte de Luz Síncroton, autoadesivo 

18/02/2019 PB-105 Catedral Primacial do Brasil, Fachada, gomado 

 PB-106 Catedral Primacial do Brasil, Fachada, autoadesivo 

 PB-107 Catedral Primacial do Brasil, Interior, gomado 

 PB-108 Catedral Primacial do Brasil, Interior, autoadesivo 

15/03/2019 PB-109 Visita do Primeiro Ministro do Estado de Israel Benjamin 

Netanyahu, gomado 

18/03/2019 PB-110 Ano Novo Chinês – 2019 Ano do Porco, gomado 

 PB-111 Ano Novo Chinês – 2019 Ano do Porco, autoadesivo 

20/03/2019 PB-112 50 Anos da ECT, autoadesivo 

02/04/2019 PB-113 190 Anos do Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês 

Antigo, gomado 

05/04/2019 PB-114 20 Anos do ENEM, gomado 

09/04/2019 PB-115 30 Anos do Superior Tribunal de Justiça – STJ, gomado 

28/05/2019 PB-116 Centenário do Nascimento de Jackson do Pandeiro, gomado 

28/05/2019 PB-117 Jubileu de Safira do Colégio Olivetano, gomado 

28/05/2019 PB-118 Palmeiras Decacampeão do Campeonato Brasileiro, gomado 

18/07/2019 PB-119 50 Anos Encontros de Casais com Cristo, autoadesivo 

08/08/2019 PB-120 Revitalização e Modernização da Praça dos Correios e Marco Zero 

de Santo André/SP, gomado 

08/08/2019 PB-121 50 Anos de Encontros Filatélicos SC – Erva Mate, gomado 

08/08/2019 PB-122 Brapex 2019 – Logomarca, gomado 

08/08/2019 PB-123 Brapex 2019 – Dia da Juventude Filatélica, gomado 

08/08/2019 PB-124 Brapex 2019 – Dia do Comércio Filatélico, gomado 

08/08/2019 PB-125 Cora Coralina – Museu Cara de Cora, autoadesivo 

04/09/2019 PB-126 Semana do Brasil, autoadesivo 

12/09/2019 PB-127 Rede Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos – 

GIRC, autoadesivo 

03/10/2019 PB-128 150 Anos do Cartão Postal, autoadesivo 

31/10/2019 PB-129 II Encontro Nacional de Multicolecionismo de Uberlândia, gomado 

logo antiga ECT 

31/10/2019 PB-130 Submarino Humaitá, autoadesivo 

31/10/2019 PB-131 Papai Noel dos Correios 30 Anos, autoadesivo 

19/11/2019 PB-132 50 Anos do 1º Batalhão de Comunicações de Selva, autoadesivo 



19/11/2019 PB-133 75 Anos da Sociedade Filatélica de Curitiba, autoadesivo 

25/11/2019 PB-134 Bicentenário do Nascimento de Hermann Blumenau, gomado 

28/11/2019 PB-135 Bicentenário do Nascimento de Hermann Blumenau – Maçonaria, 

gomado 

28/11/2019 PB-136 Dinossauros – Vespersaurus paranaenses, gomado 

 PB-137 Dinossauros – Caiuajara dobruskii, gomado 

28/11/2019 PB-138 85 Anos do Sincor/SP, gomado 

28/11/2019 PB-139 66 Anos da Cianorte, gomado 

28/11/2019 PB-140 90 Anos da Assembleia de Deus em Curitiba, gomado 

28/11/2019 PB-141 1ª Câmara de Mediação e Conciliação, gomado 

28/11/2019 PB-142 100 Anos Convenção Batista Paranaense, gomado 

12/12/2019 PB-143 100 Anos do Hospital Pequeno Príncipe, gomado 

 PB-144 100 Anos do Hospital Pequeno Príncipe, autoadesivo 

 PB-145 100 Anos do Complexo Pequeno Príncipe, autoadesivo 

09/01/2020 PB-146 II Encontro Nacional de Multicolecionismo de Uberlândia, gomado 

22/01/2020 PB-147 470 Anos da Santa Casa da Bahia, gomado 

22/01/2020 PB-148 40 Anos da ASFEB – Associação dos Servidores Fiscais do Estado 

da Bahia, autoadesivo 

06/02/2020 PB-149 Dom José Belisário – Jubileu de 50 Anos de Ordenação Presbiteral, 

autoadesivo 

06/02/2020 PB-150 410 Anos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, gomado 

06/02/2020 PB-151 Barra do Ribeiro/RS – Terra da Fábrica de Gaiteiros, autoadesivo 

19/02/2020 PB-152 100 Anos do Brasil nas Olimpíadas – Guilherme Paraense, 

autoadesivo 

05/03/2020 PB-153 5 de Março – Dia do Filatelista, gomado 

12/03/2020 PB-154 67 Anos do Clube Filatélico de Recife, gomado 

12/03/2020 PB-155 120 Anos da Arquidiocese de Pouso Alegre/MG, autoadesivo 

28/04/2020 PB-156 50 Anos do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado 

de São Paulo, gomado 

29/04/2020 PB-157 II Expo Ananias 2020, gomado 

17/06/2020 PB-158 Jubileu de Pérola Sacerdotal de Dom Pedro Cunha Cruz, gomado 

23/06/2020 PB-159 Bicentenário do Nascimento de Florence Nightingale e Ano 

Internacional dos Profissionais de 

Enfermagem e Obstetrícia, gomado 

23/06/2020 PB-160 300 Anos de Minas Gerais 

 


