II Mostra Filatélica do Clube MackStamps
No sábado, 20 de junho de 2015, durante a Festa da Família no Colégio
Mackenzie de Brasília, DF, aconteceu a II Mostra do Clube MackStamps.
Foram apresentadas 13 coleções elaboradas por crianças (alunos e alunas
do Mackenzie) com idade inferior a 12 anos, um evento inédito na Filatelia
do Brasil. Os temas abordados pelos jovens filatelistas expositores foram
dos mais diversos, incluindo: Disney, Ártico e Antártica, Olimpíadas, EUA,
Borboletas, Dinossauros, Orquídeas, Vida nos Oceanos, Família Real, etc.
Cada expositor recebeu: medalha e certificado de participação (oferta do
Colégio Mackenzie), coleção completa dos selos de 2010 e pin do olho de
boi (oferta dos Correios – ECT). A melhor coleção (“Animais do Ártico e da
Antártica”), de Beatriz Espindola, recebeu um tablete, oferta do Mackenzie.
Dado o alto nível das coleções, FEBRAF, Mackenzie e Correios ofertaram
prêmios especiais para: “As borboletas” (de Heloisa Luz), “A vida nos
oceanos” (de Leonardo de São Paulo). O prêmio originalidade foi para “Os
dinossauros segundo a bíblia” (de Paschoal Rapuano).
A FEBRAF agradece o constante apoio que tem recebido dos Correios, dos
pais dos alunos e do Instituto Mackenzie, em especial de seu presidente Dr.
Maurício Meneses. Colaboraram de maneira incansável, para a realização do
evento, o Sr. Wady Nagem Vidal, Secretário da ABCF e membro da diretoria
da FEBRAF, e a Sra. Maria Aparecida da Silva, do Mackenzie de Brasília.
Durante o evento foi relançada a sextilha (6 selos comemorativos) em
homenagem aos 150 anos de nascimento do Marechal Cândido Rondon.

Parte das coleções elaboradas pelos alunos do Colégio Mackenzie de Brasília.
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No primeiro e segundo planos, os jovens expositores. No terceiro plano,
a equipe que colaborou na organização do evento.

Coleção vencedora
Da esquerda para a direita:
Reinaldo
Estevão
Macedo,
Presidente
FEBRAF.

de
da

- A jovem Beatriz, cuja
coleção foi a vencedora da
“II Mostra Filatélica do
Clube MackStamps”.
- Wady Nagem Vidal, da
ABCF e da FEBRAF, um dos
organizadores do evento.
- Maria Aparecida da Silva
(“Cidinha”) do Mackenzie de
Brasília, DF, e uma das
organizadoras do evento.
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