
DETALHES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS

SObrE O SELO  AbOUT THE STAMP  

Edital nº 3
Arte: Raul Aguiar
Processo de Impressão: ofsete 
Folha: 24 selos
Papel: cuchê gomado
Valor facial: R$ 1,80 cada selo
Tiragem: 912.000 selos
Área de desenho: 71mm x 33mm
Dimensão do selo: 76mm x 38mm
Picotagem: 11,5 x 11,5
Data de emissão: 14/3/2015
Local de lançamento: Brasília/DF
Impressão: Casa da Moeda do Brasil

Versão: Departamento de Filatelia e Produtos/
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.

Código de comercialização: 852010044

Stamp issue nº 3
Arts: Raul Aguiar
Print system: offset 
Sheet size: 24 stamps
Paper: gummed chalky paper
Face value: R$ 1,80 each stamp
Issue: 912,000 stamps
Design area: 71mm x 33mm
Stamp dimension: 76mm x 38mm
Perforation: 11.5 x 11.5
Date of issue: March 14th, 2015
Place of issue: Brasília/DF
Printing: Brazilian Mint

English version: Department of Philately and 
Products/ECT.

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

Code: 852010044

O se-tenant, composto de dois selos, 
destaca, da esquerda para a direita, 
blocos coloridos simbolizando a terra, 
sobre os quais se encontram elementos 
representativos dos principais fenômenos 
naturais causadores de desastres, 
quais sejam: no primeiro bloco, a seca 
e a estiagem; nos blocos seguintes, de 
superfície verde, o vendaval, o granizo e a 
geada; no bloco azul, a inundação; no bloco 
ao lado, facilmente identificado, o incêndio 
florestal e, no último, o deslizamento e a 
erosão. Sobre cada bloco, encontram-se 
representados elementos que simbolizam 
a ação da Defesa Civil Nacional no 
trabalho de evitar ou minimizar os efeitos 
dos sinistros sobre a comunidade, 
como: mapeamento das áreas de risco; 
prevenção (adutoras, construção de poços, 
contenção de encostas); monitoramento e 
alerta; e respostas aos desastres, por meio 
do combate a incêndios, socorro, resgate 
e assistência às vítimas. Na parte superior 
de cada selo, veem-se os logotipos da 
Conferência Mundial da ONU sobre 
Redução de Riscos de Desastres, 2015 
Sendai – Japão, e da ONU, organizadora 
do evento. Foi utilizada a técnica de 
computação gráfica.

The se-tenant, composed of two stamps, 
points out, from the left to the right, 
colored blocks symbolizing earth, where 
are found elements representing the main 
natural disaster phenomenon causes, 
those being: on the first block, we have 
drought; on the following blocks, with the 
green surface, windstorms, hail and frost; 
the blue block, floods; just beside that, 
being easily recognizable, forest fires and 
last, landslides and erosion. Over each 
block, the elements represent the actions 
of National Civil Defense in avoiding or 
minimizing the effects of disasters over 
the community, like: mapping risk areas; 
prevention (pipelines, constructing wells, 
containing hillsides); monitoring and alert; 
and disaster response, with firefighting, 
medical aid, rescue and assisting victims. 
On the superior part of each stamp, we may 
see the logos of the UN World Conference 
on Disaster Risk Reduction 2015 Sendai 
Japan, and of UN, organizer of the event. 
The stamp was created using computer 
graphics.

Emissão Especial

Conferência Mundial da ONU sobre redução de 
riscos de Desastres 2015 - Sendai Japão

EDITAL 3 – 2015

Special Issue

UN World Conference on Disaster Risk Reduction
2015 Sendai Japan



Conferência Mundial da ONU sobre redução de riscos 
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A 3ª Conferência Mundial da ONU sobre Redução de Riscos de 
Desastres, de 14 a 18 de março de 2015, na cidade de Sendai – 
Japão, dá seguimento à 1ª Conferência Mundial, realizada na década 
de 1990, que propiciou a análise e o direcionamento de ações 
estratégicas para um mundo mais seguro, e à 2ª Conferência, de 
2005, quando foi acordado o Marco de Ação de Hyogo (MAH) para o 
decênio 2005 – 2015. 

O MAH, ao ser adotado pelos países membros das Nações Unidas, 
tornou-se instrumento fundamental no processo de fortalecimento 
e integração das ações do poder público com a sociedade civil, 
contribuindo para uma atuação efetiva quanto à prevenção e redução 
dos riscos de desastres.  

Na 3ª Conferência Mundial, cada país poderá apresentar os 
desafios e os resultados alcançados ao longo dos dez anos de 
adoção do Marco de Ação de Hyogo e será, ainda, acordado um novo 
marco de ações globais para os próximos 15 anos. Esse fórum é uma 
oportunidade de compartilhar os desafios direcionados à construção 
de ideias, dando continuidade às ações de redução dos riscos de 
desastres. 

No Brasil, as ações de gestão de riscos e desastres estão 
organizadas sob a forma de sistema, denominado de Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, composto pelos 
órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades públicas e 
privadas de atuação significativa na área. 

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC, 
órgão do Ministério da Integração Nacional, é o órgão central desse 
Sistema, responsável por coordenar as ações de proteção e defesa 
civil em todo o território nacional.

Em um cenário de extensão continental e de diferentes 
características climatológicas, meteorológicas e geológicas, o Brasil 
apresenta-se com distintas particularidades  regionais, que, somadas 
ao uso e ocupação inadequados do solo, aumentam a vulnerabilidade 
da população aos eventos naturais e os respectivos danos e impactos 
decorrentes dos desastres.

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela 
Lei nº 12.608 /2012, dispõe que o gerenciamento de riscos e de 
desastres deve ser focado nas ações de prevenção, mitigação, 
preparação, resposta e recuperação, reforçando a interação com as 
demais políticas setoriais, com o propósito de garantir a promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

Ciente da importância da 3ª Conferência Mundial para Redução 
dos Riscos de Desastres, os Correios, por meio destes selos, 
valoriza o trabalho realizado pela Defesa Civil na proteção e amparo 
à população em situações de calamidade. 

SECrETArIA NACIONAL DE PrOTEÇÃO E DEFESA CIVIL
MINISTÉrIO DA INTEGrAÇÃO NACIONAL

The 3rd UN World Conference on Disaster Risk Reduction, to be 
held on March 14th to March 18th 2015, on Sendai, Japan, gives 
continuity to the 1st World Conference, held in the 1990’s, which 
provided the analysis and directing of strategic actions for a safer 
world, and to the 2nd Conference, in 2005, when it was signed the 
Hyogo Framework for Action (HFA) for the ten year period from 2005 
to 2015. 

The HFA, as it was adopted by the member countries of United 
Nation, became a fundamental tool in the process of strengthening 
and integration of public authorities with the civilian society, 
contributing for an effective action in preventing and reducing 
disaster risk.

On the 3rd World Conference, each country may present the 
challenges and the results achieved on the course of the ten year 
period of the adoption of the Hyogo Framework for Action, and, in 
addition, it will be signed another framework of global actions for 
the next fifteen years. This forum is an opportunity to share the 
challenges directed to the making of ideas, giving continuity to the 
actions of reduction of disaster risk. 

In Brazil, the risk and disaster management actions are organized 
in the form of a system, called “Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – SINPDEC” (National Civil Defense and Protection 
System), composed by federal public administration entities, entities 
from the Brazilian States, The Federal District and the Cities, and 
also public and private entities of significant action in the area.

The “Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC” 
(National Civil Defense and Protection Secretariat), entity of 
the Ministry of National Integration, is the center of the System, 
responsible for coordinating the actions of civil defense and 
protection in the country.

In a scenario of continental extension and different climate, 
meteorological and geological characteristics, Brazil presents itself 
with many regional particularities, which, in addition to inadequate 
use and occupation of the lands, raise the vulnerability of the people 
to natural events and related damage and impact of disasters.

The “Política Nacional de Proteção e Defesa Civil” (National 
Civil Defense and Protection Policy), instituted by law nº 12.608 
/2012, sets that risk and disaster management must be focused 
on prevention, mitigation, preparation, response and recovery, 
reinforcing the interaction with other sectorial policies, having as 
purpose to ensure promotion of sustainable development. 

Being aware of the importance of the 3rd UN World Conference 
on Disaster Risk Reduction, the Brazilian Post, through this issue, 
values the work of the Civil Defense in protecting and supporting the 
population in calamity situations. 

NATIONAL CIVIL DEFENSE AND PrOTECTION SECrETArIAT
MINISTrY OF NATIONAL INTEGrATION


