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About the Stamps

This issue consists of 3 stamps 
depicting three Brazilian tourist 
cities. The stamp of Alter do Chão, 
in Pará, is a photograph of its 
beautiful beach located on the 
banks of the Tapajós River. The 
Pirenópolis stamp, in Goiás, focuses 
on the famous Bridge over the River 
of Souls, which is located in the city 
center. And finally, we can see the 
buildings of unmistakable european 
architecture in the Serra da 
Mantiqueira in Campos do Jordão, 
São Paulo. The stamps still have 
the name of each city highlighted 
on the base and the UPAEP brand 
on the right portion. Photography 
and computer graphics techniques 
were used.

Sobre os Selos

Esta emissão é composta por 3 
selos que retratam três cidades 
turísticas brasileiras. O selo de Alter 
do Chão, no Pará, é uma fotografia 
de sua belíssima praia localizada 
nas margens do rio Tapajós. O 
selo de Pirenópolis, em Goiás, 
focaliza a famosa Ponte Sobre o 
Rio das Almas, que fica no centro 
da cidade. E por fim podemos 
ver os prédios de inconfundível 
arquitetura europeia na Serra 
da Mantiqueira em Campos do 
Jordão, São Paulo. Os selos ainda 
possuem o nome de cada cidade 
destacados na base e a marca da 
UPAEP na porção direita. Foram 
utilizadas técnicas de fotografia e 
de computação gráfica.

Detalhes Técnicos

Edital nº 15
Fotos: banco de imagens Embratur
Processo de Impressão: ofsete
Papel: cuchê gomado
Folha com 12 selos
Valor facial: R$ 5,20
Tiragem: 108.000 selos (36.000 de 
cada)
Área de desenho: 54 x 20mm
Dimensão do selo: 59 x 25mm
Picotagem: 11,5 x 12
Data de emissão: 27/9/2021
Locais de lançamento: Pirenópolis/
GO, Santarém/PA e Campos do 
Jordão/SP

Impressão: Casa da Moeda do Brasil

Versão: Departamento de Negócios 
de Varejo/Correios

Os produtos podem ser adquiridos na 
loja Correios Online, 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; 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.

Cód. de comercialização: 852013388

Technical Details

Stamp issue N. 15
Photos: stock photography by 
Embratur 
Print system: offset
Paper: gummed chalky paper
Sheet with 12 stamps
Facial value: R$ 5.20
Issue: 108,000 stamps (36,000 of 
each)
Design area: 54 x 20mm
Stamp dimensions: 59 x 25mm
Perforation: 11.5 x 12 
Date of issue: September 27th , 2021
Places of issue: Pirenópolis/GO, 
Santarém/PA and Campos do 
Jordão/SP
 
Printing: Brazilian Mint

English version: Department of 
Business Retail/ 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; 
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: 852013388
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Pirenópolis

Pirenópolis foi uma das primeiras cidades do estado de Goiás, 
sendo fundada por um minerador português chamado Manoel 
Rodrigues Tomar. O município, que foi um importante centro urbano 
nos séculos XVIII e XIX, tendo a mineração de ouro, comércio e 
agricultura como principais atividades da época, hoje tem um turismo 
forte e é um dos destinos brasileiros que mais fascina, inclusive 
pela beleza e arquitetura presente em suas ruas históricas. O seu 
charme predomina em cada canto, inclusive nos hotéis, pousadas e 
vários restaurantes com mesas nas calçadas. Além disso, Pirenópolis 
tem uma belíssima natureza que encanta de diferentes formas, 
principalmente por esse incrível lugar ser o “berço das nascentes” 
com inúmeras opções de cachoeiras, sendo algumas delas a Usina 
Velha, Meia Lua, Cachoeira das Araras, Salto Corumbá, Cachoeira dos 
Dragões, Cachoeira do coqueiro, entre outras.

Embratur – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Brazilian Tourism

Tourism is the practice of traveling to other places for enjoyment. 
Interestingly enough, it is also responsible for stimulating the economy, 
thus generating employment and, in turn, generating income in the 
country, including through business tourism activities. Many cities, 
families, and companies live off the tourism industry in Brazil, and 
there is still a lot of potential for growth. After all, we are one of the 
destinations with the most tourist attractions in the world.

In this issue, Correios Brasil depicts three amazing touristic cities, 
never published before in brazilian postage stamps.

Alter do Chão

There is a true paradise called Alter do Chão located in Santarém, 
a city in the northeastern state of Pará. Also known as the “Amazonian 
Caribbean,” the region became popular worldwide after being voted 
one of the most beautiful beach destinations in Brazil, containing 
stunning locations on the banks of Tapajós and Arapiuns Rivers. 

Turismo Brasileiro

Além de estar ligado ao lazer, o turismo também é responsável 
por movimentar diversas áreas, gerando emprego e renda para o país, 
inclusive por meio das atividades turísticas de negócios. Dessa forma, 
muitas cidades, famílias e empresas sobrevivem desse ramo com um 
potencial ainda maior no Brasil. Afinal de contas, somos um dos lugares 
com mais atrativos para encantar turistas do mundo inteiro.

Nesta emissão os Correios retratam três incríveis cidades 
turísticas, inéditas em selos postais. 

Alter do Chão

Em Santarém, estado do Pará e região norte do Brasil, existe um 
paraíso chamado Alter do Chão e que também é conhecido como 
o “Caribe Amazônico”. O lugar ganhou fama mundial após ter sido 
eleito como um dos mais belos destinos de praias brasileiras, sendo 
estas com esplendorosos cenários regados pelas águas doces dos 
rios Tapajós e Arapiuns. Além disso, o local contempla um intenso 
verde amazônico, que pode ser admirado por turistas em seus barcos 
e em bancos de areias brancas predominantes no local. Durante todo 
o ano, Alter do Chão oferece paisagens espetaculares e algumas de 
suas praias são: Ilha do amor, Ponta do Cururu, Ponta do Muretá, 
Ponta de Pedras, Ponta do Caxambu, Lago Preto, Pindobal e Manguari. 
Com raízes culturais da Amazônia, o lugar também atrai um grande 
número de turistas por ter a famosa Festa do Sairé e o Festival dos 
Botos, rituais tradicionais, religiosos e folclóricos que acontecem em 
dias diferentes do mês de setembro.

Campos do Jordão

Com estimados 60 mil habitantes e localizada no interior do 
estado de São Paulo, Campos do Jordão está rodeada por uma 
fantástica natureza, visto que se encontra no maciço da Serra da 
Mantiqueira, uma das mais elevadas cadeias de montanhas do 
Brasil. A cidade é contemplada por paisagens exuberantes, sendo 
também um destino bastante procurado pelos amantes do frio, 
inclusive por ser o núcleo urbano mais alto do país, a 1628 metros 
de altitude. Por suas ruas e paisagens naturais, acontecem os bons 
programas culturais que, principalmente no inverno, atraem turistas 
interessados nas inúmeras lojas de malhas e chocolates, assim como 
no Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, um dos 
mais prestigiados eventos da música erudita do país.

In addition, the area is surrounded by the intense green Amazon 
Rainforest, which can be admired by tourists from their boats and 
from the white sandbanks that are so common in the region. Alter 
do Chão offers spectacular landscapes all year round, some of which 
are the beaches of Ilha do Amor, Ponta do Cururu, Ponta do Muretá, 
Ponta de Pedras, Ponta do Caxambu, Lago Preto, Pindobal, and 
Manguari. Influenced by Amazonian culture, the region attracts a 
large number of tourists who want to experience the renowned local 
dolphin-themed celebrations called Festa do Sairé and Festival dos 
Botos. They are both traditional religious and folkloric celebrations 
that take place on different days in the month of September.

Campos do Jordão

With an estimated population of 60,000 people, Campos do 
Jordão is located in the countryside of the state of São Paulo. Since 
it is located right on the Serra da Mantiqueira mountains, one of 
the highest mountain ranges in Brazil, the city is surrounded by 
fantastic nature. However, its gorgeous landscapes are not its only 
attractions. As it is the highest urban center in the country, at an 
altitude of 1,628 meters, it is also extremely popular with visitors 
who enjoy chillier weather. There are frequent cultural programs 
in the city streets and natural areas, especially during the winter. 
Visitors to the region can also do some shopping at the local fabric 
stores and chocolate stores, as well as attend the Campos do Jordão 
International Winter Festival, one of the most prestigious classical 
music events in the country.

Pirenópolis

Pirenópolis, one of the earliest cities in the state of Goiás, was 
founded by a Portuguese miner named Manoel Rodrigues Tomar. 
Having been an important urban center in the 18th and 19th centuries, 
with gold mining, commerce, and agriculture as its main activities at 
the time, the city is currently one of the most fascinating Brazilian 
tourist destinations due to its local architecture and charming historic 
streets. Visitors will fall in love with its hotels, inns, and restaurants 
with outdoor dining. In addition, Pirenópolis is surrounded by stunning 
nature. Known as the “cradle of water springs” in Brazil, the region is 
home to several waterfalls, some of which are Usina Velha, Meia Lua, 
Araras, Salto Corumbá, Dragões, and Coqueiro. 

Embratur - Brazilian Agency for International Tourism Promotion


