ENCONTRO INTERNACIONAL DE FILATELIA reúne exposição de
selos, curiosidades e raridades, além de espaço para compra,
venda, troca e avaliação de material filatélico
Nos dias 28 e 29 de novembro acontece, em São Paulo, o 15° Encontro
Internacional de Filatelia. Organizado pela Associação Brasileira de
Comerciantes Filatélicos (ABCF), o evento contará com uma mostra de
selos e feira de comercialização, tendo a participação de comerciantes de
vários estados do Brasil e alguns do exterior.
Para o presidente da ABCF, José Luiz Fevereiro, é praxe, em qualquer lugar
do mundo, haver um espaço para o comércio filatélico e de acessórios em
geral (álbuns, pinças, lupas, classificadores, protetores, etc.). “Vamos
atender interessados e colecionadores de todos os níveis, do iniciante ao
mais avançado. Todos que dispõem de selos, cartões-postais, envelopes e
documentos antigos alusivos à filatelia são bem-vindos. Nossa intenção é
comprar, vender, trocar e fazer avaliações” informa Fevereiro.
Durante os dois dias, mais de 700 mil selos devem circular no evento que
promete atrair visitantes de todas as idades no Novotel Jaraguá, no centro
da capital paulista.
Raridades e curiosidades
Em parceria com a Federação Brasileira de Filatelia (FEBRAF) e com a
Sociedade Philatelica Paulista (SPP), foram selecionadas quarenta e duas
coleções filatélicas da classe de Um Quadro (contendo selos, carimbos,
franquias mecânicas, envelopes, etc.), cada uma com suas curiosidades
históricas, para a exposição. Todas estão inscritas na competição
BANDEIRANTES-2014, que premiará as coleções expostas. “A intenção é
fomentar o aparecimento de novas coleções e novos exibidores”,
comentou o Presidente da SPP, Reinaldo Basile Jr. Entre as coleções
expostas estarão:
● Filatelia para cegos
● A bicicleta
● Goleiros, heróis ou vilões
● Brasil: falsificações e fantasias
● Tradições natalinas: o presépio e a véspera de Natal

Além dessas atrações filatélicas será possível encontrar muitas
curiosidades e raridades no evento, como as primeiras emissões de selos
no mundo: o inglês Penny Black (pioneiro da filatelia, emitido em 1840) e a
famosa série brasileira dos “olhos de boi”, de 1843 (primeira emissão do
Brasil e das Américas, e segunda no mundo); selos com material
diferenciado: aromáticos (café, chocolate e mata queimada), bordados,
com cristais Swarovsky, metalizados, formatos distintos, terceira
dimensão, entre outros, de vários países; e tantos mais exemplares, não
menos importantes, que revelam a história, a cultura, a gastronomia, a
arte, a política, a fauna, a flora e temas diversos lançados por países de
todos os continentes.

SERVIÇO:
15º Encontro Internacional de Filatelia
Data: 28 e 29 de novembro de 2014
Horário: das 9:00 às 19:00 horas
Entrada Franca
Local: Novotel Jaraguá São Paulo
Endereço: Rua Martins Fontes, 71 – Centro – São Paulo/SP
Informações adicionais sobre os eventos:
(11) 97193-6058; (11) 98206-9733.

DIVULGAÇÃO:
Acácio Morais’d
Tel: (11) 99452-9914

PATROCÍNIO:
A elaboração deste material de divulgação contou com o patrocínio dos
seguintes membros da ABCF:
JLF Philatelia - de José Luis Fevereiro
Neumann Filatelia - de Claudio Neumann
Filatelica Khader - de Anísio Khader
Filatélica Junges - de José Junges
Assef Filatelia - de Roberto Assef
RTSB Filatelia - de Constantino Papazoglu

