WORLD SKILLS SÃO PAULO 2015
São Paulo, SP – Hotel Renaissance - 3/2/2015

Obliteração de peça filatélica. E/D: Sra. Morgana Cristina Santos
(Vice-Presidente de Negócios dos Correios – ECT), Sra. Fernanda Oliveira
(Secretaria de Educação do Estado de São Paulo). Foto cortesia: WSSP2015.

Cartela contendo Edital e peça obliterada. E/D: Sra. Morgana Cristina Santos
(Vice-Presidente de Negócios dos Correios – ECT), Sr. Rafael Lucchesi
(Diretor Geral do SENAI). Foto cortesia: WSSP2015.

WORLD SKILLS SÃO PAULO 2015
São Paulo, SP - 3/2/2015

Selo comemorativo

Carimbo de 1º dia de circulação

DETALHES TÉCNICOS

TECHNICAL DETAILS

Edital nº 1
Arte: Filipe Ribeiro Calado da Silva
Processo de Impressão: ofsete
Folha: 24 selos
Papel: cuchê gomado
Valor facial: R$ 3,15
Tiragem: 600.000 selos
Área de desenho: 54mm x 20mm
Dimensão do selo: 59mm x 25mm
Picotagem: 11,5 x 12
Data de emissão: 3/2/2015
Locais de lançamento: São Paulo/SP
Impressão: Casa da Moeda do Brasil

Stamp issue nº 1
Art: Filipe Ribeiro Calado da Silva
Print system: offset
Sheet size: 24 stamps
Paper: gummed chalky paper
Face value: R$ 3,15
Issue: 600.000 stamps
Design area: 54mm x 20mm
Stamp dimension: 59mm x 25mm
Perforation: 12 x 11,5
Date of issue: February 3rd, 2015
Places of issue: São Paulo/SP
Printing: Brazilian Mint

Versão: Departamento de Filatelia e
Produtos/ECT.

English version: Department of Philately
and Products/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.

Orders can be sent to the following address:
Distance Sales Ofice - 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).

Código de comercialização: 852010001

Code: 852010001

SObrE O SELO

AbOUT THE STAMP

À esquerda do selo vê-se a logomarca da
WorldSkills representada, simbolicamente,
pela mão do homem, cujos dedos, nas
cores amarelo, verde, azul, vermelho
e preto, signiicam a diversidade e
o dinamismo em torno dos setores,
ocupações, especialidades, países e
regiões membros de várias partes do
mundo. A Bandeira do Brasil, à direita da
inscrição São Paulo 2015, referencia a
nacionalidade do local de realização do
evento, primeira cidade da América Latina
a receber a WorldSkills Competition.
A Ponte Estaiada, um dos principais
cartões-postais de São Paulo, à direita,
simboliza a conexão entre a educação e o
mercado de trabalho, passando a ideia de
solidez e determinação necessárias para
encurtar distâncias e vencer obstáculos
em torno dos empreendimentos e ideais
de proissionais bem treinados, capazes
de grandes conquistas, uma das maiores
premissas da WorldSkills Competition.

To the left of the stamp is found the
logo of the WorldSkills, represented,
symbolically, by the hand of the man,
whose ingers, in yellow, green, blue,
red and black, mean the diversity
and dynamism around the sectors,
occupations,
specialties,
member
countries and regions from around the
world. The Brazilian Flag, to the right
of the registration São Paulo 2015,
reference to the nationality of the location
of the event, irst city in Latin America to
receive the WorldSkills Competition. The
cable-stayed bridge, one of the main
postcards of São Paulo, to the right,
symbolizes the connection between
education and the job market, giving
the idea of strength and determination
needed to shorten distances and
overcome obstacles around the projects
and ideals of well trained professionals
capable of great achievements, one of
the major premises of the WorldSkills
Competition.

EDITAL 1 – 2015
Emissão Especial
Special Issue
WorldSkills São Paulo 2015: Competição Mundial
de Educação Proissional

WorldSkills São Paulo 2015: World´s
Professional Education Competittion

