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BICENTENÁRIO DE LOUIS BRAILLE - França, Brasil e Macau iniciaram o ano filatélico com
selos comemorativos do bicentenário de Louis Braille. Braille, nascido há 200 anos na cidade
francesa de Coupvray e falecido em Paris a 6 de Janeiro de 1852, criou o sistema de leitura
para cegos que tem o seu nome. O selo brasileiro, de Ricardo Cristofaro, reproduz o busto em
bronze existente em Coupvray. No lado esquerdo aparecem dois dedos sobre uma página
escrita em braille, e no lado direito um mapa-mundo. Os correios franceses emitiram um selo
pouco imaginativo, de André Lavergne, enquanto os de Macau reproduziram o busto do
francês e o seu nome escrito em braille. (Fonte: www.correiomanha.pt).

BRASIL - Além do selo mencionado acima sobre o Bicentenário de Louis Braille, os
Correios do Brasil já anunciaram mais duas emissões: no dia 13/01, O Brasil na
Liderança dos Combustíveis Renováveis (R$ 1,00) e no dia 15/01, Calendário Lunar
chinês – ano do boi (R$ 2,35).

ENCONTRO (1) – Dias 8, 9 e 10 de janeiro acontece em São Paulo, Capital, na Rua 24 de
Maio, 247 – 6º andar – Centro, ao lado da Praça da República, o encontro de Multicolecionismo
de São Paulo. Maiores informações podem, ser obtidas pelos tels. 11-3499-3244/32233228/8213-6908, e-mails: xaviercolecoes@gmail.com ou marcelcart@yahoo.com.br.
ENCONTRO (2) – Dia 15 de fevereiro p.f. (domingo), das 13h00 às 15h00, acontece na Black
Dog Paulista, Al. Joaquim Eugênio de Lima, 612 (Travessa da Avenida Paulista entre as
estações Trianon e Brigadeiro do Metrô – Linha Verde), em São Paulo/SP o 4º Encontro

Extra-Oficial de Colecionadores de Postais Publicitários de São Paulo. Maiores
informações podem ser obtidas com a organizadora do Encontro Raquel Belchior
(rabelchior@gmail.com), da Comunidade Oficial no Orkut “Encontros de Colecionadores”.
CARTÕES TELEFÔNICOS – Nosso associado e colaborador Luiz Carlos Martins
(lmartins@sercomtel.com.br) nos envia mais duas novidades da Telecartofilia:
BrasilTelecom/PR – Centenário do 1º Sistema de Abastecimento de Água – Mananciais da
Serra e Reservatório São Francisco, Curitiba/PR, inaugurado em 24/08/1908; Oi – 50 Anos da
Federação das Indústrias do Espírito Santo; Vivo – cartão de recarga e torpedos R$ 12,00.

POSTAIS DE CACHOEIRA PAULISTA – A Associação Cultural FILACAP está à procura, para
completar seu acervo, de postais da Foto Postal Colombo (ou Colonvist) de Cachoeira Paulista
de números: 1 – 8 – 10 – 11 – 18 – 22 – 25 e 35 em diante. Estes postais são das décadas de
50 e 60, em preto e branco. No site http://ac.filacap.sites.uol.com.br/postaiscach.htm estão
postadas as imagens dos postais de nosso acervo. A Associação Cultural FILACAP edita
anualmente postais de Cachoeira Paulista dentro da série POSTAIS FILACAP, já em um total

de 11. Em 2008 foram editados os seguintes postais: EMEF “Dr. Evangelista Rodrigues”, Igreja
de São Sebastião, Igreja do Bom Jesus e Cruzeiro dos Sinos (Canção Nova).

CROÁCIA – Dia 21/11/2008 a Administração Postal da Croácia colocou em circulação um selo
de 1.80 kn saudando o Ano Novo. Maiores informações sobre este e outros lançamentos
croatas podem ser vistos no site www.posta.hr.

