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EM DESTAQUE
No dia 4 de julho de 1776 foi assinada na Filadélfia a Declaração de
Independência dos Estados Unidos, acontecimento que influenciou o processo de
independência de outros países, inclusive o Brasil.
Para homenagear os 241 anos dessa data
comemorativa, dedicamos a capa desta edição à nação
americana, com selos que mostram alguns de seus
símbolos mais representativos.
Na página 5 publicamos o interessante episódio da
“Festa do Chá de Boston”, principal motivo para a
revolta contra a Inglaterra, que teve entre seus
protagonistas homens como Paul Revere (homenageado
no selo ao lado) e John Hancock (vide matéria na página
14).
Em histórias sobre a 2ª guerra mundial através da filatelia, relembramos o
drama de duas mulheres, da jovem Anne Frank, sua família e amigos, e de Olga
Benário Prestes, que morreram em campos de concentração.
Também merece destaque nesta edição o lançamento do selo personalizado e
do envelope comemorativo da 5ª SEMANA ALDO KRIEGER, evento cultural
realizado anualmente para celebrar a vida e a obra do músico brusquense.
Boa leitura.

Jorge Paulo Krieger Filho
Editor
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Música na Filatelia

5ª SEMANA ALDO KRIEGER
O Instituto Aldo Krieger (IAK), de Brusque, Santa Catarina, realiza no período de 3 à 7
de julho a 5ª SEMANA ALDO KRIEGER, evento que acontece anualmente para celebrar a
vida do Maestro, cuja obra faz parte da formação da cultura musical brasileira.
Idealizada pelo músico brusquense Bruno Moritz Neto, a Semana Aldo Krieger foi
instituída pela Lei Municipal nº 3.622, de 2 de julho de 2013.
Por iniciativa do Clube Filatélico Brusquense, na abertura do evento foi lançado um
envelope comemorativo e selo personalizado emitido pelos Correios do Brasil com porte
válido para todo o território nacional. O selo, além da referência à efeméride, estampa o
violinofone [que foi muito utilizado pelo Maestro em suas apresentações e serestas
musicais e hoje integra o acervo do Instituto Aldo Krieger] bem como a partitura da música
“Chopp com Rosca”, composição de 1928 de autoria do homenageado, adotada como hino
oficial do IAK.

Obliteração da peça filatélica (no sentido
horário): Maestro Edino Krieger, Presidente
do Conselho de Administração do IAK:
acordeonista
Bruno
Moritz
Neto,
idealizador do evento e Daniela Rezini
Oliveira, Diretora da Fundação Cultural de
Brusque, com Jorge Paulo Krieger Filho,
Presidente do CFB e Rodrigo Cesar Barreto
Pereira, gerente da agência dos Correios de
Brusque.
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ALDO KRIEGER – Nasceu em
Brusque, SC, em 5 de julho de 1903.
Muito cedo se apaixonou pela música, que
o acompanharia por toda a vida como
músico, compositor e regente. Aos oito
anos tocando bandoneon já acompanhava
e substituía seu professor nas músicas
que animavam o cinema mudo. Na
adolescência, além
do bandoneon,
dominava também o violino, o violão, a
clarineta, entre outros Instrumentos.

Orfeônico um curso intensivo, onde foi
aluno de Villa-Lobos.
Foi professor de música e de canto
orfeônico em várias instituições. Em 1956
fundou o Conservatório de Música de
Brusque, onde foi diretor e professor.
Em 1961 foi convidado a assumir a
direção
da
Associação
Coral
de
Florianópolis, permanecendo na Capital do
Estado até 1972, onde veio a falecer. Foi o
autor da música do Hino do Centenário de
Brusque, comemorado em 4 de agosto de
1960; posteriormente, pela Lei 1769/1993,
a composição veio a tornar-se o Hino
oficial da cidade.
O Instituto Aldo Krieger possui intensa
programação anual de eventos, não só no
campo da música mas também da
literatura e das artes plásticas, abrigando
exposições e apresentação de artistas
regionais e nacionais.

Em 1929 organizou o Jazz Band
América, formado por mais quatro irmãos,
dois tios e três primos. Dirigiu a Banda
Musical Concórdia e vários corais
religiosos e de jovens da comunidade. No
Rio de Janeiro, em 1953, fez no
Conservatório
Nacional
de
Canto

Músicos no palco do IAK e alunos da rede
escolar municipal conhecendo o acervo da
Instituição.

Acima – sede do IAK, em Brusque – SC
Ao lado – visita do príncipe Dom
Bertrand de Orleans e Bragança
(ladeado por Diretores do IAK),
em 15.11.2015.
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Filatelia na história
INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
The Boston Tea Party
Conhecido como “ The Boston Tea
Party”, ou “a festa do chá de Boston”, o
episódio na verdade refere-se a destruição
de um carregamento de chá naquele porto
americano em 16 de dezembro de 1773. O
incidente é considerado como evento
chave da revolução americana.
A origem foi uma lei do parlamento
inglês concedendo a British East India
Company, insolvente na época, o
monopólio para a comercialização do chá
nas colônias americanas, além de
aumentar consideravelmente os impostos
incidentes sobre o produto.
Contrários ao pagamento desses
impostos, cerca de 60 colonos disfarçados
de índios Mohawks invadiram os navios da
Companhia das Índias Orientais ancorados
no porto de Boston e jogaram 342 caixas
de chá ao mar.
Os colonos revoltosos se reuniam no
prédio da Taberna do Dragão Verde
(Green Dragon Tavern), que atendia o
público no andar térreo e no andar superior
funcionavam a Loja “St. Andrew” e a

Grande Loja de Massachusetts. O local,
comprado em 1764 pela Loja “St. Andrew”,
é chamado por muitos historiadores de
sede da Revolução Americana.
Como muitos membros da Loja “St.
Andrew” ainda eram fiéis à coroa inglêsa,
os revolucionários, liderados pelo Maçom
Joseph Warren (médico e Grão Mestre da
Grande Loja de Massachussets), criaram a
sociedade
secreta Caucus Pro Bono
Publico (numa tradução livre reunião
política para o bem público), que se reunia
nas
dependências
daquela
Oficina
Maçônica.
Embora a Loja “St. Andrew” como
instituição não participou diretamente da
Boston Tea Party, muitos de seus
membros planejaram e tomaram parte do
episódio; além de Warren, destacaram-se
também Edward Proctor, Paul Revere
(Past Master da Loja “St. Andrews”), John
Hancock e William Molineux, entre outros.
Hoje, parece que o chá cedeu lugar
ao café como bebida preferida dos
americanos.

200 ANOS DA REVOLUÇÃO AMERICANA – The Boston Tea Party
Selo e envelope de 1º dia de circulação com carimbo aplicado em Boston
Emissão: 04.07.1973 – Correios dos Estados Unidos
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INDEPENDENCE OF THE USA
The Boston Tea Party

George Washington
1st American President
04.30.1789 – 03.04.1797

John Adams
2nd American President
03.04.1797 – 03.04.1801

Thomas Jefferson
3rd American President
03.04.1801 – 03.04.1809

Known as “The Boston Tea Party” the episode actually refers
to the destruction of a tea shipping in that American port on
December 16th, 1773. The incident is considered a key event in
the American revolution.
The origin was a law from the English Parliament allowing the
British East India Company, insolvent at that time, the monopoly
of tea trading in the American colonies, besides improving
considerably the imposed taxes on the product.
Opposing the payment of these taxes, about 60 settlers
disguised as Mohawk indians invaded the ships of the East India
Company anchored at the Boston port and threw 342 boxes of
tea in the sea.
The insurgent settlers would get together in the Green Dragon
Tavern, which assisted the public on the ground floor and where
the “St. Andrew” Lodge and the Great Lodge of Massachusetts
would work upstairs. The place, which was bought in 1764 by the
“St. Andrew” Lodge, is called by many historians as the American
Revolution headquarters.
As many members of the “St. Andrew” Lodge were still loyal to
the English crown, the revolutionaries, leaded by the Mason
Joseph Warren (doctor and Grand Master of the Massachusetts
Grand Lodge), created the secret society Caucus Pro Bono Publico
(on a free translation political meeting for the public well being),
which would get together in that Masonic Lodge.
Although the “St. Andrew” Lodge as an institution did not
participate directly in the Boston Tea Party, many of its members
planned and took part in the episode; besides Warren, Edward
Proctor, Paul Revere (Past Master of the “St. Andrew” Lodge),
John Hancock and William Molineux can also be mentioned,
among others.
Nowadays, it seems that the tea has given place for the coffee
as the American’s favorite drink.
Translated by Rafaela Krieger

Signatories of the United States of
America Independence Declaration
(1776).
First stamp on the right, sitting and
facing back, John Hancock.
Second stamp on the right, standing
(from right to left), Benjamin Franklin
and Thomas Jefferson, Independence
Declaration writer.
Issued: 07.04.1976 – USA Postal Service
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NUMISMÁTICA
Desde a unificação alemã em 1871 até 1918, o marco foi a moeda oficial do
Império Alemão (Deutsche Reich). Inicialmente lastreado em ouro (Goldmark), com a
eclosão da primeira guerra mundial esse padrão foi abandonado a partir de 4 de
agosto de 1914 e as emissões ficaram conhecidas como Papiermark.
Essas cédulas circularam até 15 de novembro de 1923, época da hiperinflação
alemã. A nota de 50 marcos (Funfzig Mark) que ilustra este artigo foi emitida em 5 de
agosto de 1914 pelo Escritório de Crédito do Estado, circulando em paralelo com as
notas emitidas pelo Reischbank.
A inscrição Darlehenskassenscheine significa que são “notas de fundo de
empréstimos”, cuja garantia eram bens industriais e agrícolas.

Coleção: Jorge Paulo Krieger Filho
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NUMISMÁTICA

Durante as comemorações do 1º Centenário
da Emancipação Política de Brusque, em 1981, o
CLUBE FILATÉLICO BRUSQUENSE patrocinou a 2ª
Exposição Filatélica Paraná – Santa Catarina, que
ocorreu no período de 2 a 10 de outubro.
Filatelistas dos dois estados mostraram suas
coleções, clássicas e temáticas, tendo como local
as dependências do Centro Evangélico Pastor
Sandreczki, atraindo, além de colecionadores,
grande número de curiosos para ver de perto os
selos clássicos do Brasil e do Mundo.
O Júri, formado por renomados filatelistas,
outorgou aos laureados prêmios e medalhas (ao
lado) nas categorias ouro, prata e bronze cuja
entrega ocorreu em jantar realizado no Clube de
Caça e Tiro Araújo Brusque.
A medalha foi idealizada pelo filatelista e
associado do CFB, Lotar Raynério Krieger. No
anverso, um selo se sobrepõe aos dois estados e
o nome de Brusque indica a cidade sede da
exposição. No reverso consta menção ao Clube
Filatélico Brusquense e às datas comemorativas
do evento.

Acervo Clube Filatélico Brusquense

Moedas do Brasil - Império
A efígie de D. Pedro II é a mais representada
na numismática brasileira.
Moeda de prata padrão coroa/2000 réis,
cunhada em 1865 (segundo tipo).
Reverso: PETRUS II.D.G.CONST.IMP. ET
PERP.BRAS.DEF. (Pedro II com a graça de
Deus imperador constitucional e perpétuo
defensor do Brasil), o valor facial e o ano.
Verso: As armas do império onde vemos a
esfera armilar de D.Manuel e a Cruz da
Ordem de Cristo e a inscrição "In Hoc Signo
Vinces ” (sob este signo vencerás).
Moeda de prata padrão coroa/2000 réis,
cunhada em 1888 (quarto tipo).
Reverso: As armas do Império onde vemos a
esfera armilar de D. Manuel e a Cruz da
Ordem de Cristo, o valor facial e a inscrição
"Decreto de 1870".
Verso: O Busto do Imperador, a inscrição
PETRUS II D.G.C.IMP.ET PERP.BRAS.DEF. e o
ano.
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Breve história da
LUFTHANSA na filatelia

Nilo Sérgio Krieger
Brusque – SC
E-mail: nskrieger@gmail.com

A empresa foi fundada em 06 de janeiro de 1926 na Áustria, como resultado
da fusão de duas empresas alemãs: Deutsche Aero Lloyd e Junkers Luftverkehr,
porém, suas origens remontam ao mês de janeiro de 1919 quando foi criada a
empresa DLR - Deutsche Luft-Reederei, uma pequena companhia que
transportava jornais entre Berlin e Weimar.
Os selos abaixo homenageiam os 10 e 25 anos da Empresa com as duas datas
de fundação. Já o selo emitido em 1976, por sua vez, também remete à fundação
como sendo 1926.

Com o término da 2ª Guerra Mundial e a reestruturação da Alemanha, em 06
de janeiro de 1953, em Colônia, Alemanha, foi fundada a “nova” Lufthansa. A
série de 4 selos, emitida pelo Correio Alemão em 1955, homenageia essa nova
empresa.

Mais sobre a história dessa Cia de aviação nos links abaixo.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lufthansa
http://pt.metapedia.org/wiki/Deutsche_Lufthansa_AG
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Filatelia na História

JOINVILLE – O Príncipe que deu nome a uma cidade

François Ferdinand Philipe Louis Marie d’Orléans, filho do rei Luís Filipe I da França e
de Maria Amélia de Bourbon, princesa de Nápoles, nasceu em 14 de agosto de 1818 no
castelo de Neuilly na cidade de Joinville-Le-Pont, subúrbio de Paris, de onde advém o título
“Príncipe de Joinville” pelo qual ficou conhecido.
Seus laços com o Brasil decorrem do casamento celebrado em 1º de maio de 1843, no
Rio de Janeiro, com a princesa D. Francisca Carolina de Bragança, irmã do imperador D.
Pedro II.

Selo com a efígie do Príncipe
de Joinville emitido em 1968
por Saint-Pierre et Miquelon,
pequeno território francês
próximo da Terra Nova, no
Oceano Atlântico.

François de Orléans veio pela primeira vez ao Brasil em 1838 como tenente do navio
francês “Hércules”; na ocasião fez uma longa excursão (em lombo de mulas) até Minas
Gerais. Em seu “Diário da estada no Brasil”, o Príncipe de Joinville revela aspectos
interessantes, de admiração, choque e deslumbramento, sobre a vida na corte, como o relato
do seu passeio pela rua do Ouvidor onde notou que “está cheia de estabelecimentos
comerciais quase todos franceses e bem abastecidos”. Sobre o imperador D. Pedro II,
referia-se a ele como “menino velho”, pela sobriedade e contensão que observou no
“imperador menino”.
Fascinado pelo mar, em 1840 François de Orléans, no comando na fragata La Belle
Poule, transportou os restos mortais de Napoleão Bonaparte da ilha de Santa Helena para a
França, onde repousa no Hôtel des Invalides em Paris. Comandou o mesmo navio quando
voltou ao Brasil em 1843 para contrair núpcias com D. Francisca.

La Belle Poule, a fragata que
trouxe o Príncipe de Joinville
ao Brasil.
Emissão: 28.08.1998
Santa Helena, território britânico
próximo da África.
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As negociações para o casamento, por parte do governo francês, foram conduzidas pelo
Barão de Langsdorff e os detalhes dessa missão delicada são relatados por sua esposa no
”Diário da Baronesa E. de Langsdorff”. O dote da princesa era de 750 contos de réis
(aproximadamente 1.050 kg de ouro ou cerca de R$ 138 milhões em valores de hoje).
Embora a preferência fosse por terras que fizessem fronteira com a Guiana Francesa, o
casal recebeu uma vasta área (25 léguas quadradas) na Província de Santa Catarina, onde
hoje está localizada a cidade que leva o nome do Príncipe francês: JOINVILLE.

Fragmento de envelope circulado em 1953 com carimbo da
exposição no museu da marinha francesa em homenagem ao
Almirante Príncipe de Joinville.

VISTAS DE JOINVILLE

1º Centenário
de Joinville
Emissão: 09.03.1951
Correios do Brasil
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Filatelia pelo Mundo

Reunião de membros da
ArGe Brasilien em
Essen, Alemanha, em
maio de 2017.
Da esquerda para a
direita: Roger van Laere,
Dr. Bernhard Jankowsky,
Barbara Wittig, Ulrich
Scheller, Karlheinz
Wittig, Fabio Shiro
Monteiro, Walter
Bernatek, Paul Lepper,
Peter Splett e Dieter
Kerkhoff.
Foto enviada por Walter
Bernatek.

Encontro filatélico
em Bruchsal.
Do nosso leitor e
filatelista Jürgen
Schmittf
recebemos a foto
ao lado, que
mostra o vigor da
filatelia alemã nos
dias de hoje.

Memória filatélica e numismática de Santa Catarina
O Clube Filatélico Brusquense está empenhado em resgatar a memória filatélica e
numismática de Santa Catarina relacionada a carimbos, selos, envelopes e medalhas que
tenham sido lançados por Clubes ou Associações por ocasião de exposições, mostras, datas
festivas ou qualquer outra comemoração do gênero.
Agradecemos, antecipadamente, quem puder colaborar com a doação desse material ao
CFB para estudo, catalogação e posterior disponibilização para pesquisa.
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LUPA DO
COLECIONADOR

John Fitzgerald Kennedy - 35º presidente
dos Estados Unidos, foi brutalmente
assassinado no dia 22.11.1963 em Dallas,
Texas, EUA. Lembrando o centenário do
seu nascimento, 29.05.1917, o Clube
Filatélico Brusquense emitiu a peça ao
lado, reprodução de um cartão postal
distribuído em 1964 pela "Voz da América”
aos membros do seu Stamp Club (Clube Filatélico). O selo foi emitido pelos Correios do Brasil
em 24.10.1964. O carimbo da agência dos Correios de Brusque é de 29.05.2017.

Cidades milenares
Halle an der Saale, cidade alemã localizada
no Estado da Saxônia-Anhalt, é um importante
centro econômico da região. Sua fundação
data do ano 806. O carimbo ao lado foi lançado
por ocasião das comemorações dos seus 1200
anos e mostra o “símbolo das Cinco Torres”,
formado pela Igreja de Santa Maria e pela
Torre Vermelha.

Selos em documentos
Conhecidos
na
postagem
de
correspondências, os selos também eram
utilizados para validar documentos públicos,
como escrituras, certidões, contratos, papéis
forenses e muitos outros.
O “imposto do selo” surgiu no Brasil colônia
com o Alvará de 24 de abril de 1801 e vigorou
até 1965 quando foi abolido na reforma à
Constituição de 1946.
Ao lado exemplo do imposto cobrado na
lavratura de uma escritura pública com
garantia hipotecária.
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Jorge Paulo Krieger Filho
Brusque – SC
jorgekrieger@uol.com.br

TEMÁTICA

A MAÇONARIA NA HISTÓRIA POSTAL (12)
JOHN HANCOCK
* 23.01.1737, Braintree/Quincy, Massachusetts, USA
+ 08.10.1793, Boston, Massachusetts, USA

John Hancock
Emissão: 25.02.1976
Correios das
Maldivas

Um dos homens mais ricos das treze colônias
americanas (usou sua fortuna herdada de um tio para
apoiar a causa colonial), John Hancock (1737-1793) foi
mercador (acusado de contrabandista pelos ingleses),
estadista e político norte-americano.
Graduado em comércio em Harward, presidiu o
segundo Congresso Continental na Filadélfia que ratificou
a Declaração de Independência Americana, em 4 de julho
de 1776. Sua grande e vistosa assinatura aposta naquele
documento popularizou o termo “John Hancock” como
sinônimo de assinatura; governou o estado de
Massachusetts entre 1780/1785 e 1787/1793.
Tendo viajado para o Canadá a negócios, John
Hancock foi iniciado na Maçonaria em 1762 na Loja
“Merchant” Nº 277 de Quebec. Retornando à colônia,
Hancock tornou-se membro da Loja “St. Andrew “, de
Boston.

Cartão postal da série “Patriotas“ com a imagem de John Hancock
Carimbo de 1º dia de emissão aplicado em Quincy, Massachusetts
Neste cartão, ao invés do valor do porte consta a inscrição "US Domestic Rate” (Taxa Doméstica)
Pode-se ver também a sua “vistosa” assinatura
Emissão: 19.05.1978 – Correios dos EUA
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LOJA NEREU DE OLIVEIRA RAMOS Nº 2744
Or.’. de Florianópolis
A A.R.L.S. “NEREU DE OLIVEIRA
RAMOS” Nº 2744 é uma Loja Simbólica
que trabalha no Rito Escocês Antigo e
Aceito (R.E.A.A.), federada ao GOB e foi
fundada em 24.11.1992 pelo Ir.: Ernani
Câmara da Silva, que acabou sendo o
primeiro Venerável Mestre. Tem suas
reuniões nas segundas feiras às 20hs no
Templo
da
A.R.L.S
“Regeneração
Catarinense”, na Rua Vidal Ramos nº 310,
Centro, Florianópolis – SC.
Conforme consta na Ata nº 01, da
fundação da Loja Simbólica, o presidente
da Assembleia assim proferiu: "Que o
nome da Loja Maçônica tenha o nome de
um Irmão, já no oriente eterno, mas que
espelhe uma vida cujo curriculum vitae seja
exemplar“.
Continua
assim
na
ata:
"Gostaríamos, disse o Ir.: Ernani, de auferir
o nome do Ir.: Nereu Ramos para o nome
da Loja Maçônica, uma forma de
homenagear um homem público e nosso

Ir.’. que bem soube honrar seu nome e de
nosso Estado e da nossa Ordem
Maçônica”.
Nereu de Oliveira Ramos foi Maçom
convicto, iniciando-se no dia 6.2.1918,
elevado ao Gr.: de Comp.: no dia 28.2.1918
e exaltado ao Gr.: de M;:M.:
no dia
5.4.1918 na Loja Simbólica Ordem e
Trabalho Nº 787, do Grande Oriente do
Brasil no Rito Francês. Foi iniciado no Gr.:
18 no dia 4.7.1918. Foi filiado na Loja
Simbólica Regeneração Catarinense Nº
138 em 14.3.1922, onde permaneceu até
31.3.1942. Nereu Ramos nasceu em
Lages/SC, na data de 3.9.1888, morreu em
desastre aéreo em 16.06.1958, e exerceu
vários cargos, chegando à Presidência da
República, de 1955 a 1956, passando a
faixa
de
Presidente
à
Juscelino
Kubitschek.“

Texto extraído do site da Loja na internet

A.’.R.’.L.’.S.’. “NEREU DE OLIVEIRA RAMOS Nº 2744
Carimbo alusivo aos 113 anos do nascimento de seu Patrono – aplicado em
Florianópolis em 03.09.2001
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A 2ª Guerra na filatelia

DUAS HISTÓRIAS, UM DESTINO
Um dos dramas mais conhecidos da segunda guerra mundial é a história de Anne
Frank, a menina judia que juntamente com seus pais e uma irmã, ficou escondida durante
dois anos, de 6 de julho de 1942 até 4 de agosto de 1944, no sótão de uma casa em
Amsterdam, na Holanda, para escapar da Gestapo. Nascida na Alemanha, Anne se mudou
com a família para a Holanda quando Hitler assumiu o poder mas pouco adiantou pois em
10 de maio de 1940 os nazistas invadiram os Países Baixos, iniciando uma perseguição
implacável aos judeus. A família Frank e mais 4 pessoas que compartilhavam o esconderijo
foram presos pela Gestapo no dia 4 de agosto de 1944 e levados para Auschwitz; todos
morreram com exceção de Otto Frank. Anne e sua irmã Margot morreram em 1945 no
campo de Bergen-Belsen, na Alemanha. Encontrados no esconderijo, os cadernos onde
Anne registrou suas anotações foram entregues para Miep Gies, funcionária do escritório de
Otto Frank que ajudou a esconde-los. Publicado em todo o mundo, o Diário de Anne
Frank é uma prova de fé, coragem e esperança.

FDC em homenagem à libertação da Holanda das forças de ocupação alemãs. A direita prédio onde
se escondeu a família de Anne Frank. Os selos mostram um bombardeiro britânico lançando
pacotes de comida e ao lado imagem de um retrato de família de Anne Frank
Emissões: 25.04.1980 – Correios da Holanda. Carimbo aplicado em Haia.

Olga Benário Prestes, comunista alemã de origem
judaica, recebeu treinamento político-militar na União
Soviética. Em 1934 foi enviada ao Brasil para apoiar o
Partido Comunista Brasileiro. Casada com Luis Carlos
Prestes, em 1935 liderou uma revolução armada, com o
apoio de Moscou contra o governo Vargas, que ficou
conhecida como “Intentona Comunista”. Deportada para a
Alemanha em 1936, foi aprisionada pela Gestapo; sua
filha Anita Leocádia Prestes nasceu no presídio de
Barnimstrasse. Olga morreu na câmara de gás no campo
de extermínio de Bernburg ,em 23.04.1942.
Emissão: 03.07.1959 – Correios DDR
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Fotos de ontem e de hoje

1982/83 Timbó/SC – ENCONTRO DE FILATELISTAS E NUMISMATAS DE SC
Da esquerda para a direita: Arno Eberhard Martin, Prof. Tito, Oscar Gustavo
Krieger, Renato Mauro Schramm com o filho, não identificado, Waldemar Gebauer.
Arquivo: Adolar Klemke

3 de junho de 2017 - Timbó/SC
ENCONTRO DE FILATELISTAS E
NUMISMATAS DE SANTA CATARINA
Acima: Entrega ao filatelista Waldemar
Gebauer, da AFINUTI, do envelope
produzido pelo CFB alusivo aos 500
anos da Reforma Luterana.
Ao lado, da esquerda para a direita:
Jorge Paulo Krieger Filho, Nilo Sérgio
Krieger, Gaspar Eli Severino e Rafael
João Scharf, do Clube Filatélico
Brusquense.
Arquivo: CFB
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LINHA DO TEMPO

CARTÃO POSTAL, SELO & CARIMBO

Antiga ponte sobre o rio ItajaíMirim,centro de Brusque – Selo com
carimbo do dia 4 de agosto de 1948,
quando a cidade comemorou 88 anos
de
fundação (Arquivo: Casa de
Brusque).
Ao lado a moderna ponte estaiada
construída em 2004.

ENDEREÇOS &
TROCAS
Renato Mauro Schramm
Caixa Postal 3085 – 88010-970 Florianópolis – SC - Brasil
Coleciona temas: Automóveis e Maçonaria.
clubefilmaconico@hotmail.com
Ivanoe Reche Liria
Caixa Postal 72 – Centro 09701-970 São Bernardo do Campo – SP
Coleciona Moedas e Cédulas do Brasil; selos temas: Presidentes do Brasil, Santos
Dumont, Bandeiras e Pontes (novos ou usados).
José Carlos Daltozo
Caixa Postal 117 – 19500-000 Martinópolis – SP
Coleciona cartões-postais
Helder Mourão Vieira
email: heldr1@terra.com.br – Juiz de Fora - MG
Coleciona: America UPAEP (União Postal das Américas Espanha e Portugal)
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