SELO COMEMORATIVO
Caros Membros:
O SENAI, responsável pela realização da edição da WorldSkills Competition deste ano através de
seu Comitê Organizador em parceria com a WorldSkills International, pleiteou e conseguiu a
inclusão do Selo Postal Comemorativo da WorldSkills São Paulo 2015, com valor de face e
circulação nacional no Brasil, no Programa Anual de Selos Comemorativos dos Correios.
O leiaute do Selo Comemorativo foi desenvolvido pela Coordenação de Comunicação e
Marketing e pode-se ver no Selo, além da logomarca da WorldSkills São Paulo 2015, uma imagem
da Ponte Estaiada, um dos mais conhecidos cartões postais da Cidade.

O lançamento do Selo Comemorativo acontecerá durante a CPW – Semana de Preparação da
Competição –, no dia 03 de fevereiro de 2015, às 13h15. Logo após essa cerimônia, os Correios
comercializarão o selo em um estande ao lado da Recepção do evento, no piso E1 (Business
Center). Só será possível adquiri-lo em moeda local e em espécie e o preço do selo é R$ 3,15 por
unidade. O hotel dispõe de uma casa de câmbio para as pessoas que precisarem converter
dinheiro para a compra.
Para acompanhar o lançamento do selo, são esperadas as presenças do presidente mundial da
WorldSkills, Simon Bartley; do presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira; do diretorgeral do SENAI, Rafael Lucchesi; do Secretário de Relações Internacionais da Cidade de São
Paulo, Leonardo Barchini; do Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Prof. Herman
Voorwald, e do Secretário de Educação da Cidade de São Paulo, Gabriel Chalita.
Desde fevereiro até agosto de 2015, todas as organizações pertencentes ao Sistema Indústria no
Brasil, da qual o SENAI faz parte, utilizarão o Selo Comemorativo em centenas de milhares de
correspondências. Mesmo em face do dinamismo do mundo digital, a emissão do Selo
Comemorativo da WorldSkills São Paulo 2015 é um registro histórico da passagem da Competição
pelo Brasil.
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