FILACAP ON LINE 002
AMERICANA/SP - No período de 7 a 13 de novembro/2008, a Sociedade Filatélica de
Americana “Sofia”, com o apoio dos Correios do Brasil, da Federação dos Filatelistas do
Estado de São Paulo (FEFIESP) e da Associação Brasileira dos Jornalistas Filatélicos
(ABRAJOF), promoverá a 1a. Exposição Filatélica Estudantil de Americana, visando divulgar a
filatelia nas escolas. O evento ocorrerá no salão de visitas do Instituto Educacional de
Americana, na Avenida Paulista, 1258, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana/SP e
contará com colecionadores do estado. A abertura está programada para o próximo dia 7,
6ª.feira, às 20h00, com obliteração de selo personalizado comemorando o evento. A exposição
ficará aberta ao público até o dia 13 de novembro.
EMISSÃO MERCOSUL – Os Correios do Brasil colocaram em circulação dia 10 de outubro
p.p., a Emissão Mercosul – Aves Autóctones: Coruja–do-mato (Strix virgata) e Pica-pau-doParnaíba (Celeus obrieni). Os selos, com valor facial de R$ 1,40 cada e tiragem de 1.020.000
exemplares, tiveram lançamentos especiais em Cáceres/MT, Corumbá/MS e Teresina/PI, bem
como em São Paulo/SP durante a realização do Encontro Internacional de Comerciantes
Filatélicos. Maiores informações sobre este lançamento pode ser visto no site:
www.correios.com.br/selos/default.cfm.
AMÉRICA UPAEP – A Administração Postal da Espanha colocou em circulação dia 13 de
outubro p.p., um selo de EUR 0,78 relativo à Série América UPAEP com o tema 12 de Outubro,
Festa Nacional de Espanha.

LITERATURA FILATÉLICA – Nosso associado Jorge A. Coelho (Fp), Caixa Postal 301, Juiz
de Fora/MG, CEP: 36001-970, está à procura de literatura filatélica (xerox) sobre as séries
Vovó, Netinha, Bisneta, Madrugada, Selos regulares, Perfins em geral, Pré-cancelados dos
EUA, Franquias Mecânicas. Oferece em troca outros artigos sobre os mesmos assuntos.

CARIMBOS – Nosso associado Geraldo de A. Ribeiro Junior, Rua Dona Veridiana, 322 – Aptº
62, São Paulo/SP, CEP: 01238-010, está à procura de carimbos datadores de cidades (período
da República).
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – A Sociedade Filatélica e Numismática de São José do Rio
Preto comunica que suas reuniões são realizadas aos sábados das 09h00 às 12h00, na
Agência Filatélica, Rua Prudente de Moraes, 3.057; contatos: tel. 17-3203-1041 – Daniela ou
Favarão.
TAQUARA/RS – De 16 a 18 de outubro acontece o 5º Encontro Nacional de Filatelia e
Numismática de Taquara/RS. A abertura oficial será no dia 16 de outubro, às 10 horas, com o
lançamento do Carimbo Comemorativo em homenagem ao Fundador e Ex-Presidente do
CFNT, Sr. Análio Feijó Borges. No dia 17 ocorre o lançamento da medalha em homenagem
aos 200 anos da vinda da Família Real ao Brasil, cunhada em madeira por Pedro Pinto
Balsemão. Durante todos os dias estarão disponíveis mesas de negociação com comerciantes
filatélicos, numismáticos e do colecionismo em geral. Dia 18 de outubro, paralelamente ao
Encontro, no prédio da CICS/VP, haverá o Seminário de Filatelia e Numismática com
palestrantes renomados. A inscrição para o Seminário deve ser pelo site do CFNT, até dia
14/10, vagas limitadas e totalmente gratuita. As Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT
fornecerão um certificado de participação devidamente registrado. Para maiores informações
visite o site www.cfnt.org.br. O evento contará também com o selo de prata banhado a ouro,
com exemplares raros e curiosos do mundo todo.
CAMPINAS/SP – De 18/10 a 08/11/2008 acontece no Espaço Cultural da Livraria Cultura –
Shopping Center Iguatemi, a Exposição comemorativa aos 20 anos do CTC – Centro Temático
de Campinas. No dia 18 de outubro, às 11h00, serão lançados três selos personalizados e um
carimbo comemorativo aos 20 anos do CTC. A exposição apresentará as seguintes coleções:
“Coleção Didática” (CTC), “Eu, a Abelha” (Dr. Helion de Mello e Oliveira), “A Anatomia do
Sorriso” (Dr. José Marques Barboza), “Petrus” (José Henrique A. Marques), “Babel Seja
Destruída” (James R. Píton), “Telegramas de Natal” (Reinaldo E. Macedo), “Carimbos de
Campinas (Dr. Helion de Mello e Oliveira), “O Continente das Aves” (Ivan Ângelo), “Viagem ao
Infinito” (José Carlos Venciguera) e “Fogo, Amigo ou Inimigo (Dr. Walter Riso, in memoriam).
Maiores
informações
podem
ser
obtidas
com
o
Sr.
Reinaldo
Macedo
(reinaldo_macedo@uol.com.br).
EDIÇÕES ESPECIAIS – Durante os eventos de colecionismo realizados em Cruzeiro/SP,
lançamos mais duas Edições Especiais do FILACAP: Filatelia Religiosa, mais um trabalho do
nosso associado e colaborador Geraldo de Andrade Ribeiro Junior e a 5ª edição do Roteiro
para Filatelistas Principiantes, com a coordenação de José Maurício do Prado. A edição do
Roteiro já está praticamente esgotada, uma vez que sua distribuição foi realizada durante as
exposições em Cruzeiro/SP e Aparecida/SP. Alguns exemplares foram reservados para nossos
novos associados. Já estamos preparando um novo Roteiro e, para tanto, solicitamos aos
clubes e comerciantes filatélicos que nos enviem qualquer alteração nos dados publicados
nesta edição. Aceitamos também sugestões e correções para este novo trabalho.

