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Em solenidade realizada no dia 23 de

setembro de 2021, o Clube Filatélico

Brusquense homenageou o Conselheiro

Francisco Carlos de Araújo Brusque (1822-

1886) com o lançamento de um selo

personalizado para lembrar os 135 anos de seu

falecimento. O tributo é parte da programação

do CFB de homenagear personalidades ligadas

a história de Brusque.

A família Brusque (originalmente Bruschi),

que pertencia a nobreza de Florença, emigrou

Selo postal homenageia 
Araújo Brusque

para Portugal por volta de 1762 sendo logo admitida na corte de D. José I. Em 1808

membros da família Bruschi acompanharam Dom João VI na viagem para o Brasil.

ARAÚJO BRUSQUE, natural do Rio Grande do Sul, era o Presidente da

Província de Santa Catarina (1859-1861) quando foi fundada em 4 de agosto de

1860 a Colônia Itajahy, que a partir de 17 de janeiro de 1890 passou a denominar-

se Brusque em sua homenagem.

A solenidade de obliteração aconteceu no Museu Casa de Brusque e além do

selo personalizado foram lançados envelope, cartão postal e um audiovisual com a

história do Clube Filatélico Brusquense.

O Prefeito Municipal de Brusque, José Ari Vequi, realizou a primeira obliteração.

Prefeito Municipal de Brusque, José Ari Vequi, realizou a 1ª obliteração
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Na sequência, as obliterações, com o carimbo da AC de Brusque com data de

23.09.2021, foram realizadas pelos senhores: vereador Jean Carlo Dalmolin,

representando a Câmara Municipal, Dr. Ricardo Vianna Hoffmann e Ricardo José

Scharf, presidente e secretário da Sociedade Amigos de Brusque (SAB)/Museu

Casa de Brusque, respectivamente, Dr. Renato Mauro Schramm, presidente do

Clube Filatélico Maçônico do Brasil e também representando a FILABRÁS –

Associação dos Filatelistas Brasileiros e pelo industrial brusquense Ingo Fischer,

ex-vice-presidente da FIESC – Federação das Indústrias do Estado de Santa

Catarina.

Filatelistas, imprensa, autoridades civis, militares e eclesiásticas, membros da

Academia de Letras do Brasil, seccionais de Brusque e Guabiruba e pessoas

interessadas na história do Município prestigiaram o evento que contou com o apoio

da Prefeitura Municipal e da Agência dos Correios de Brusque através do gerente

Sr. Naure Fernando Fadel Junior, representando no ato o Superintendente

Estadual dos Correios em Santa Catarina, Sr. Emerson Costa Fernandes.

Na oportunidade os presentes puderam apreciar a Mostra “BRUSQUE NA

FILATELIA 1960 – 2021 com várias peças filatélicas produzidas pelo CFB desde o

ano do 1º Centenário de Brusque ocorrido 04.08.1960.

No início das solenidades, às 19 horas, foi

prestada homenagem póstuma ao

Conselheiro Francisco Carlos de Araújo

Brusque pelos 135 anos de seu falecimento

com a colocação de coroa de flores no túmulo

onde repousam seus restos mortais, no

mausoléu localizado no Museu Casa de

Brusque. O ato foi realizado pelo Prefeito

Municipal, pelo Presidente da SAB e pela

Reitora da Unifebe, professora Rosemari

Glatz.

As atividades foram encerradas com o

lançamento do Anuário NOTÍCIAS DE

VICENTE SÓ - 2021, revista da Sociedade

Amigos de Brusque, seguido de coquetel

oferecido aos presentes.
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O selo comemorativo personalizado em homenagem ao Conselheiro

Francisco Carlos de Araújo Brusque tem as seguintes características:

- Na parte inferior da efígie constam o nome do homenageado, as datas do

seu nascimento (1822) e morte (1886) e a inscrição: Personalidades da

história de Brusque;

- As três linhas, amarela, verde e vermelha, lembram as cores da bandeira

de Santa Catarina;

- No mapa de Santa Catarina consta a localização geográfica da cidade de

Brusque, cujo nome é uma homenagem ao seu fundador;

- O selo faz referência ao período em que Araújo Brusque foi presidente da

Província de Santa Catarina, de 1859 a 1861;

- Também consta no selo o Brasão de Armas do Império do Brasil, uma

referência aos tempos em que viveu o homenageado e época da

fundação da cidade de Brusque;

- A arte do selo personalizado, do envelope e do cartão-postal foi criação do

design gráfico Fagner Maximo da Silveira, de Criciúma – Santa Catarina,

por solicitação do Clube Filatélico Brusquense;

- Foram impressas 360 unidades de cada peça filatélica;

- Data do lançamento: 23 de setembro de 2021, com aplicação do carimbo

postal da Agência dos Correios de Brusque;

- Local de lançamento: Museu CASA DE BRUSQUE, localizado na Avenida

Otto Renaux, 285, em Brusque – Santa Catarina.

Descrição do selo postal
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Registros fotográficos

Vereador Jean Carlo Dalmolin, 
representante da Câmara Municipal 
de Brusque, obliterando o selo 
postal.

Dr. Ricardo Vianna Hoffmann,
Presidente da SAB.

Ricardo José Scharf, 
Secretário da SAB.

Dr. Renato Mauro Schramm,
Presidente do CFMB e
representante da FILABRAS,
ladeado pelos Srs. Naure
Fernando Fadel Júnior
(esquerda), Jorge Paulo Krieger
Filho e Celso Deucher (extrema
direita)
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Industrial Ingo Fischer, ex-vice-presidente da FIESC –
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina

Vistas do público em geral

Dr. Renato Mauro Schramm, 
do Clube Filatélico Maçônico 
do Brasil e Professora 
Rosemari Glatz, Magnífica 
Reitora da UNIFEBE
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Peter Johan Bürger (esquerda) da
Associação Filatélica e
Numismática de SC e Dr. Renato
Mauro Schramm

Membros do Clube Filatélico Brusque, da
esq/dir: Ricardo José Scharf, Dr. Renato Mauro
Schramm, Naure Fernando Fadel Júnior, Nathan
Krieger, Nilo Sérgio Krieger, Jorge Paulo Krieger
Filho e Gaspar Eli Severino

Esq/dir: Jorge P. Krieger Fº, Elisane
Marcos, da Fundação Cultural de
Brusque, desembargador Carlos
Prudêncio, Rosemari Glatz e Ingo Fischer

Esq/dir: Pastor luterano Edélcio Tetzner,
Nathan e Nilo Sérgio Krieger

Esq/dir: Roque Luiz Dirschnabel, Carlos
Eduardo Krieger e Jorge Bianchini

Ao lado, da esq/dir:  1º Sgt. Paulo Soares 
da Rocha e Subtenente Paulo César 
Grellert, do Tiro de Guerra de Brusque.
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MOSTRA “Brusque na Filatelia: 
1960 -2021”

Durante a solenidade de lançamento do

selo personalizado em homenagem ao

Conselheiro Francisco Carlos de Araújo

Brusque em 23 de setembro, no Museu

Casa de Brusque, apoiador do evento, foi

inaugurada a Mostra “Brusque na

Filatelia: 1960 – 2021, organizada pelo

Clube Filatélico Brusquense.

Foram expostas várias peças filatélicas

produzidas pelo CFB desde 1960 (quando

participou ativamente dos festejos alusivos

ao 1º centenário de Brusque, em 4 de

agosto daquele ano) até o corrente ano de

2021. Selos personalizados, carimbos,

envelopes e folhinhas formaram um

belíssimo conjunto, que despertou o interesse dos presentes.

As peças ficaram expostas até o dia 30 de outubro, como parte da programação da

15ª edição da Primavera dos Museus.

Vista parcial da Mostra Filatélica
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Síntese histórica de 

Francisco Carlos de Araújo Brusque

No dia 4 de agosto de 2021 Brusque completou

161 anos de fundação. A data marca a chegada do

pioneiro grupo de colonizadores alemães à cidade,

sob o comando do primeiro diretor da Colônia,

Barão Maximilian von Schneeburg. Inicialmente

denominada Colônia Itajahy-Brusque, a Colônia foi

desmembrada da freguesia do Santíssimo

Sacramento (Itajaí) em 31/07/1873, formando a

Freguesia de São Luis Gonzaga. Em 23/03/1881, foi

emancipada e elevada à categoria de Vila e

Município, ainda sob a denominação de São Luiz

Gonzaga. Em 17/01/1890, o governador Lauro

Müller, substituiu o nome São Luiz Gonzaga por

Brusque. Foi uma homenagem póstuma ao

Conselheiro Imperial Dr. Francisco Carlos de Araújo

Brusque, presidente da Província de Santa Catarina

à época da fundação da Colônia, em 04/08/1860.

A árvore genealógica de Araújo Brusque revela ascendência de alta fidalguia.

Seu avô, Nicolau Bruschi, era um nobre de Florença, Itália, que se instalou em

Portugal por volta de 1762. Conquistou a confiança do rei e foi nomeado Mordomo-

Mor do Paço. Nicolau se casou, em Lisboa, com Ana Joaquina Vieira de Aguiar e

Almada, da alta nobreza lusitana. Em 1808, a transferência da Família Real

portuguesa para o Brasil fez com que a família Bruschi se separasse. Nicolau

permaneceu em Portugal com a esposa e os filhos José Luís e Maria Amália,

administrando os bens da Família Real.

Rosemari Glatz*

Dr. Francisco Carlos de 
Araújo BRUSQUE

200 anos da vinda da
Família Real Portuguesa para o Brasil

Os filhos João e

Vicente, militares,

acompanharam a Família

Real no seu êxodo para o

Brasil. Incorporado ao

Exército do Vice-Reinado,

em janeiro de 1818 Vicente

foi promovido a Tenente-

Coronel de Milícias. Na

Capitania de São Pedro do

Rio Grande, Vicente se

casou com Delfina Carlota de Araújo Ribeiro, filha do Comendador José

Antônio de Araújo Ribeiro, de nobre ascendência lusitana.
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Filho de Vicente e Delfina, Francisco Carlos de Araújo Bruschi nasceu em Porto

Alegre no dia 24/05/1822. Em 1845 diplomou-se na Faculdade de Direito de São

Paulo e depois voltou à Porto Alegre, onde se filiou ao Partido Liberal. Católico,

casou-se com Cecília Amália de Azevedo, com quem teve 8 filhos: Francisco

Carlos; José; Arthur; Raphael; Emma; Heráclito; Cecília e Francisca. De estatura

pequena, magro, olhos pretos e vivos, seus cabelos escuros ao tempo de estudante

se tornaram brancos já aos 40 anos. A família utilizou o sobrenome Bruschi até

1846, quando passou a assinar a forma abrasileirada do nome: Brusque.

FAMÍLIA BRUSQUE – Da esquerda para a direita: Heráclito, dentista; José,
médico; Francisco, eng. agrônomo; Arthur, farmacêutico; Raphael; no
colo está Francisca; sentadas, D. Cecilia Amália, filhas Cecília e Emma.
FRANCISCO CARLOS está de pé, à direita.
Fonte: Álbum Brusque 150 anos/Museu Casa de Brusque.

Eleito deputado à Assembleia Provincial

em 1849, 1854 e 1856, Araújo Brusque fez as

campanhas do Sul e obteve a medalha de

mérito militar de ouro, com honras de coronel.

Como deputado à Assembleia Geral, figurou

pela Província de São Pedro do Rio Grande de

1856 a 1859 e, pela Província do Amazonas, de

1863 a 1866. De 1873 a 1875 voltou ao

Parlamento pela Província do Amazonas.

Araújo Brusque ocupou a Presidência da

Província de Santa Catarina durante pouco

tempo, de 21/10/1859 a 17/04/1861. Na sua

gestão, além da Colônia Itajahy-Brusque, as

Colônias de Teresópolis e Angelina também

foram instaladas. Brasão da família BRUSCHI
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Em 22/04/1861 Brusque deixou Santa Catarina para assumir a Presidência da

Província do Grão-Pará. Foi Ministro da Marinha e interino da Guerra. Retirou-se da

política em 1875, passando a exercer a advocacia.

Possuía os títulos de Oficialato da Rosa, o Hábito de Cristo e a Grã-Cruz do

Leão Neerlandês.

Brusque faleceu, subitamente, no dia 23/09/1886, em Pelotas (RS). Em 1998

seus restos mortais foram transladados para Brusque com honras de Chefe de

Estado e depositados, sob os acordes do pistão de Pedrinho Knihs, no monumento

construído em sua memória na sede da Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio

ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – SAB/Casa de Brusque, com a lápide

original em mármore de Carrara, esculpida há mais de um século.

Fontes:

Álbum do 1° Centenário de Brusque – Edição da Sociedade Amigos de Brusque. 1960.

KONS, Paulo Vendelino. A vinda do Conselheiro que deu o nome a Brusque, 2018.

Arquivos de imagens – Sociedade Amigos de Brusque

*Rosemari Glatz é professora, historiadora e Reitora do Centro Universitário de Brusque -

UNIFEBE

Assinatura de Francisco Carlos de Araújo Brusque

Mausoléu de Francisco Carlos de Araújo BRUSQUE
Coroa de flores depositada no dia 23.09.2021 por ocasião dos 

135 anos do seu falecimento. 
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Historical Summary

FRANCISCO CARLOS DE ARAÚJO BRUSQUE was born in Porto Alegre on 24/05/1822
and died in Pelotas (State of Rio Grande do Sul) on 23/09/1886. He graduated from Law
School at the “Faculdade de Direito de São Paulo” in 1845. He was elected provincial
deputy for Rio Grande do Sul in 1849, 1854 and 1856. He was Marine Minister and
Interim Minister of War of the Empire of Brazil. Nominated by the Emperor D. Pedro II
on 06/09/1859, he was also President of Santa Catarina Province* from 21/10/1859 to
17/04/1861. Right after he was nominated the President of Grão-Pará Province (current
State of Pará), where he stayed from July 1861 to November 1st, 1863. He retired from
politics in 1875 and started practicing law. Araújo Brusque motivated the settlement of
German immigrant families in the Itajaí-Mirim Valley (State of Santa Catarina); in 1860,
aboard of the Corvette “Belmonte”, from the Brazilian War Navy, he followed the first
settlers until the Itajaí Port where they headed him, up the river and in canoes,
following baron Maximilian von Schneeburg to establish on August 4th of that year the
Itajahy Colony, which from 17/01/1890 on was named Brusque in his honor. In 1998,
112 years after his death, his remains were transferred from Pelotas to Brusque where
he is now buried in the mausoleum located in the garden of the Casa de Brusque
Museum.
Source: Casa de Brusque Museum
*President of Province is the same as the state governor nowadays.

Translated by Rafaela Krieger, member of Clube Filatélico Brusquense.

Lançado vídeo institucional do

Clube Filatélico Brusquense

Por ocasião do lançamento do selo em homenagem ao Conselheiro

Francisco Carlos de Araújo Brusque, foi apresentado um vídeo institucional

que conta a história do Clube Filatélico Brusquense desde a sua fundação.

O conjunto da obra (aproximadamente 5

minutos de duração), registra o trabalho sério e

comprometido das administrações do CFB com

a filatelia e a numismática, principalmente, mas

também com outras formas de colecionismo.

O documentário pode ser visto acessando o

QR CODE ao lado ou o link abaixo.

Esperamos que gostem.

https://drive.google.com/file/d/1PBcAf8ljDuX7aRwgc0FZ5NUAliDNKydC/vie

w?usp=sharing
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O nome BRUSQUE e a corveta  Belmonte 

da Marinha de Guerra do Brasil 

Conforme noticiado em agosto de 1860 nos jornais “O Progressista” e “O

Argos”, ambos editados em Desterro (atual Florianópolis), o presidente da Província

de Santa Catarina, Dr. Francisco Carlos de Araújo Brusque, a “bordo da canhoneira

da Marinha de Guerra do Brasil BELMONTE”, acompanhou o barão Maximilian von

Schneeburg e os 55 colonos alemães da capital da Província até o porto de Itajaí,

de onde, em canoas, os colonos e o barão seguiram rio acima até o local destinado

à fundação da Colônia Itajahy, conhecida inicialmente como Colônia-Itajahy-

Brusque.

Corveta BELMONTE
Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha

Dr. Joaquim Monteiro 
Caminhoá

Castelo de Belmonte 
(1258), em Portugal, 
pertencia a família do 
navegador Pedro Álvares 
Cabral

Foi a bordo da BELMONTE que o barão von

Schneeburg fez a primeira sugestão para dar à

nova povoação o nome de Colônia Brusque,

proposta recusada pelo homenageado. Igual

tentativa também partiu de “oficiais do navio e

outras pessoas da comitiva”, posteriormente

reiterada durante o jantar pelo Dr. Joaquim

Monteiro Caminhoá, membro da comitiva e

Conselheiro do Império.
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Tudo em vão; Araújo Brusque não aceitou a homenagem que queriam lhe

prestar. Só em 1890 o governador Lauro Severiano Müller oficializou a

denominação BRUSQUE, nome pelo qual a cidade ficou conhecida em 1860

quando a corveta BELMONTE se encontrava ancorada na Barra do Rio, em Itajaí.

A corveta BELMONTE, encomendada a armadores ingleses mas construída na

comuna de Le Havre, na França, foi incorporada à Marinha de Guerra do Brasil em

11 de setembro de 1858. Tinha 51 metros de comprimento e seu nome foi uma

homenagem a uma vila próxima do rio Jequitinhonha, na Bahia, que lembra a

cidade natal de Pedro Álvares Cabral. Sua tripulação era de 90 homens em tempos

de paz, aumentando para 111 em tempos de guerra.

Além da passagem pela Província de Santa Catarina (1860 e 1867), participou

de grandes missões a serviço do governo imperial.

Vista de Desterro, 1867
Pintura de Joseph Brueggemann, coleção Museu de Arte de SP

D. Pedro II

Em 1º de outubro de 1859 integrou a frota, sob o

comando do Almirante Tamandaré, na escolta ao vapor Apa

durante a viagem que conduziu o Imperador D. Pedro II,

membros da Família Imperial e de sua Corte, em visita às

Províncias no Nordeste do País. Em 1864 participou de ações

no Uruguai contra os partidários do presidente Anastácio Cruz

Aguirre.

Almirante TamandaréVista antiga do porto de Itajaí
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Integrando a esquadra comandada pelo Almirante Francisco Manuel Barroso da

Silva durante a campanha da Tríplice Aliança (Guerra do Paraguai) 1864 -1870, no

dia 11 de junho de 1865 tomou parte da Batalha Naval do Riachuelo, sofrendo

severas avarias. Voltou ao combate em 1866 em ações contra os Fortes de Curuzu

e Curupaiti; em 1868, colaborou nos bombardeios às fortificações de Angostura.

Em 16 de janeiro de 1878 a corveta Belmonte teve sua baixa em Pernambuco,

sendo desarmada e posta a venda em leilão público.

Fontes:

- CABRAL, OSVALDO RODRIGUES – Brusque, subsídios para a história de uma

Colônia nos temos do Império, 1958

- Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha – Belmonte -

Corveta

Almirante Barroso e cena da Batalha Naval do Riachuelo durante a 
Campanha da Tríplice Aliança (Guerra do Paraguai) 1864-1870

• Goethe und Weimar (vestígios pré-filatélicos e filatélicos de Goethe, sua cidade e

suas conexões postais) – Correios da Alemanha, 1999

• Alemanha / Brasil – Primeira linha transoceânica do mundo 1934-1984 –

Lufthansa

• Notícias de Vicente Só, ano XIX, nº 68, edição anual 2021 – Sociedade Amigos

de Brusque

Biblioteca OLHO DE BOI – Clube Filatélico Brusquense

Publicações recebidas
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FILANANIAS 2021

A III Exposição Virtual Ananias – FILANANIAS 2021, realizada no período de 6

de julho a 31 de agosto de 2021 contou com a participação de 142 expositores

oriundos do Brasil e de mais 17 Países distribuídos nas classes: Iniciantes,

Intermediários, Avançados, Não Competitivos, Literatura Digital e Websites.

Diferente das exposições tradicionais, “além do júri de especialistas que

julgaram as coleções tecnicamente, foi disponibilizado para que os internautas

votassem nas coleções de sua preferência, sem critérios acadêmicos e

complicados”.

Concorrendo na modalidade Literatura

Digital, o BOLETIM FILATÉLICO,

publicação do Clube Filatélico Brusquense,

logrou obter o 1º lugar dentre os 20

participantes desta classe, alcançando 214

votos populares.

A Comissão Organizadora (CO) do evento

teve a participação dos filatelistas Paulo

Ananias Silva (Presidente) e Niall Murphy,

constituindo-se num dos maiores eventos da

filatelia brasileira em 2021.

O Clube Filatélico Brusquense agradece à

todos os apoiadores que escolheram e

depositaram o seu voto no BOLETIM

FILATÉLICO.

Boletim Filatélico recebe medalha de ouro
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200 anos do
Manifesto Paulista
Data: 01.09.2021

SETEMBRO

Emissões postais dos 

Correios do Brasil - 2021

Fauna  brasileira
Data: 22.09.2021

Homenagem ao monumento do 
Cristo Redentor
Data: 24.09.2021
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Série América UPAEP - TURISMO
Data: 27.09.2021

SETEMBRO

150 anos da Lei do Ventre Livre
Data: 28.09.2021

Centenário de nascimento de 
Oscar Dias Corrêa
Data: 08.10.2021

Natal 2021
Data: 12.10.2021

OUTUBRO
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150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie
Data: 15.10.2021

OUTUBRO

Pavilhão do Brasil na
Expo Dubai 2020
Data: 18.10.2021

COLECIONAR

EDUCA

E

INSTRUI

Clube Filatélico Brusquense
Brusque – Santa Catarina
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Estudantes recebem selo de 

Araújo Brusque 

Estudantes do 4º ano A e B da Escola E.F. Professora Georgina de Carvalho

Ramos da Luz, da rede municipal de Brusque, receberam um cartão-postal com a

imagem de Francisco Carlos de Araújo Brusque e o respectivo selo postal

personalizado lançado pelo Clube Filatélico Brusquense no dia 23 de setembro de

2021.

O interesse pela peça filatélica coube às professoras Rosimeri Terezinha Costa

e Silva e Carina Venturelli que, juntamente com seus alunos, “ficaram curiosos”

sobre o selo após lerem as notícias divulgadas na imprensa.

O CFB prontamente atendeu o pedido e fez a doação de 65 cartões-postais, que

foram entregues no dia 13 de outubro à diretora da escola, professora Maria Goreti

Fantini, pelo prefeito municipal de Brusque, senhor José Ari Vequi, na presença da

secretária municipal de educação, senhora Eliane Aparecida Busnardo Buemo,

Jorge Paulo Krieger Filho, Rafael João Scharf, ambos membros do Clube Filatélico

Brusquense e Naure Fernando Fadel Júnior, gerente da Agência dos Correios de

Brusque.

Esq/dir: Eliane Aparecida Busnardo Buemo, Rafael João Scharf, Jorge 
Paulo Krieger Filho, Prefeito José Ari Vequi, Goreti Fantini e Naure 
Fernando Fadel Júnior.
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O material foi repassado aos estudantes do 4º ano A e B daquele educandário

como complemento dos estudos e pesquisas que realizaram sobre a biografia de

Araújo Brusque, presidente da Província de Santa Catarina à época da fundação da

cidade de Brusque. Também foram entregues as ultimas edições do BOLETIM

FILATÉLICO para a biblioteca da escola.

Parabéns aos alunos e professoras pelo interesse demonstrado e também ao

prefeito José Ari Vequi e secretária municipal de educação pelo apoio à iniciativa.

Filatelia é cultura; educa e instrui!

Alunos do 4º ano A, matutino, com a professora Rosimeri Terezinha Costa e 
Silva (seta), diretoria Maria Goreti Fantini (direita) e monitora Ana Flávia Imhof
(esquerda), mostrando o cartão-postal e o selo em homenagem ao Conselheiro 
Araújo BRUSQUE

Alunos do 4º ano B, vespertino, com a professora Carina Venturelli (seta), 
diretora Maria Goreti Fantini (direita) e monitora Juliane Ross (esquerda)
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Notícias
Lançamento do selo 200 anos 

de Anita Garibaldi

O lançamento do selo em homenagem aos

200 anos de nascimento da heroína

catarinense Anita Garibaldi, realizado no

palácio do Itamaraty em Brasília – DF no dia

30 de agosto de 2021, contou com a

participação do historiador e escritor

lagunense Adílcio Cadorin (à direita na foto

com o presidente dos Correios, Floriano

Peixoto Vieira Neto, centro, e o deputado

federal por Santa Catarina Luiz Armando

Schroeder Reis

No dia 8 de outubro foi a vez de Laguna, Terra Mater da heroína,

promover o lançamento da estampa postal em cerimônia organizada pelos

Correios, que foi prestigiada pelo Prefeito de Laguna Samir Ahmad, pelo

Instituto Anita Garibaldi (CulturAnita) e pelas Guardiãs de Anita. “A arte do

selo é uma composição de Anita Garibaldi em suas múltiplas facetas: a

mulher, a guerreira, a mãe. Há também o desenho de uma rosa, símbolo de

Anita. Foram usadas três cores, que, em conjunto com a cor do papel,

representam o Brasil, país de nascimento de Anita, e Itália, que a reconhece

e a seu companheiro Giuseppe Garibaldi

como heróis responsáveis pela unificação

do país”, explica o Edital 11/2021 dos

Correios.

Lançamento do selo postal em Laguna – SC, com as “Guardiãs de Anita”
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Notícias

Filatelia & Cultura

Em solenidade conjunta com o lançamento do

selo postal em homenagem ao Conselheiro

Francisco Carlos de Araújo Brusque promovido pelo

Clube Filatélico Brusquense no dia 23 de setembro,

foi lançada a edição 2021 da revista NOTÍCIAS DE

VICENTE SÓ, publicação da Sociedade Amigos de

Brusque/Museu Casa de Brusque.

A revista NOTÍCIAS DE VICENTE SÓ, cuja

primeira edição foi publicada em janeiro de 1977, tem

como propósito resgatar e divulgar documentos de

Brusque e região desde a época colonial até os

nossos dias, constituindo-se em importante fonte de

pesquisa para estudiosos e interessados na história.

A edição de 2021 conta com interessantes artigos de

autores brusquenses, inclusive sobre filatelia.

O Clube Filatélico Brusquense e a Sociedade Amigos de Brusque, entidades

fundadas em 21 de julho de 1935 e 4 de agosto de 1953, respectivamente, tem

realizado inúmeras atividades contribuindo para o desenvolvimento cultural da

cidade de Brusque.

Esq/dir: Desembargador Carlos Prudêncio, industrial Ingo Fischer,
professora Rosemari Glatz, reitora da UNIFEBE, Dr. Ricardo Vianna
Hoffmann, presidente da SAB, Jorge Paulo Krieger Filho, presidente
do CFB e Roque Luiz Dirschnabel, membro do Conselho Editorial da
SAB.
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Notícias

O Clube Filatélico Brusquense recebeu o Certificado de Premiação por sua
participação na Exposição Filatélica Nacional Virtual – BRAPEX 2021, realizada de 1
a 15 de agosto de 2021, quando conquistou MEDALHA DE VERMEIL pela exposição
do BOLETIM FILATÉLICO.

A Diretoria e Associados do CFB agradecem aos Organizadores pelo envio do
documento que, orgulhosamente, fará parte do seu acervo filatélico.

Os números da Covid-19

Número de óbitos decorrentes da Covid-19 em 28 de outubro de 2021:

Mundo – cerca de 4,98 milhões; Brasil – 607.068; Santa Catarina –

19.626; Brusque - 322

Fonte: Ministério da Saúde/Google.



25

Notícias
Aniversário em Porto Velho – Rondônia:

43 anos do Clube Filatélico Marechal Rodon

No dia 28 de outubro último, na Região Norte do

Brasil, a filatelia esteve em festa em Porto Velho,

capital do Estado de Rondônia, pelas comemorações

do 43º aniversário de fundação do CLUBE

FILATÉLICO MARECHAL RONDON, cujo nome é

uma “homenagem ao Marechal Cândido Mariano

Rondon, desbravador das terras que constituem hoje

o estado de Rondônia”, lembra o filatelista e

presidente do clube, Arlan dos Santos Argôlo.

Cerca 45 pessoas, algumas de outros estados,

deram o passo inicial em outubro de 1978 para

difundir a filatelia em terras porto-velhense.

Parbéns aos filatelistas e vida longa ao Clube

Filatélico Marechal Rondon.

Agência dos Correios de Brusque “capricha” 

na obliteração postal

Receber um envelope “no

capricho”, isto é, com selos bonitos e

carimbo postal bem aplicado, é o

desejo de 10 entre 10 filatelistas na

troca de cartas com os seus

correspondentes.

Neste sentido, a AC de Brusque,

Santa Catarina, tem feito um

excelente trabalho contribuindo para

que os envelopes por ela enviados

agradem sobremodo os destinatários,

principalmente quando estes são

filatelista, como no envelope ao lado.

O Clube Filatélico Brusquense parabeniza o gerente senhor Naure Fernando Fadel

Júnior e todos os demais funcionários da Agência dos Correios de Brusque, pela

atenção e cuidados que sempre dispensam aos seus usuários, principalmente aos

filatelistas que adquirem os selos no balcão de atendimento e no posterior despacho

das correspondências.
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Clube Filatélico Brusquense

homenageia enxadrista

Um artigo publicado no jornal O Município em 11 de outubro de 2019 chamou a

atenção da Diretoria do Clube Filatélico Brusquense; a matéria falava do jovem

Gustavo Henrique Voltolini, então com 12 anos de idade, e suas conquistas em

campeonatos escolares de xadrez. Gustavo Henrique atualmente é estudante do 8º

ano do ensino fundamental no tradicional Colégio Cônsul Carlos Renaux (fundado

em 1872) e desde que ingressou na escola se dedica ao jogo de xadrez.

Sendo a temática “xadrez” bastante colecionada na filatelia, decidiu-se prestar

uma homenagem ao jovem enxadrista com a entrega de um classificador, selos,

folhinhas filatélicas, lupa e pinça para incentivá-lo no estudo e coleção de selos

postais sobre o tema. Como a Covid-19 impediu qualquer iniciativa em 2019 e

2020, agora em 2021, com a maioria da população vacinada e diminuídos os riscos,

promoveu-se, enfim, a entrega do material.

O evento aconteceu no dia 26 de outubro, às 19 horas, na sede do CFB, estando

presentes, além de Associados do CFB, os pais do homenageado, Beatriz e Juliano

Voltolini, seu irmão Vinícius e o gerente da Agência dos Correios de Brusque,

Naure Fernando Fadel Júnior.

O presidente do CFB, Jorge Paulo Krieger Filho, saudou os presentes, em

especial os visitantes, aos quais foi apresentado o vídeo institucional do Clube e

prestadas informações sobre filatelia, tais como os primeiros selos do mundo,

coleções temáticas, formas de colecionar e também mostrados os selos “Olho-de-

Boi”, sempre uma curiosidade da filatelia nacional. Gustavo Henrique Voltolini

recebeu ainda a edição nº 39 do BOLETIM FILATÉLICO, um Certificado de

Participação para registrar sua presença no evento e envelopes com carimbos e

selos da temática gentilmente enviados pelo decano da filatelia catarinense, Dr.

Renato Mauro Schramm.

Encerrada a reunião, ocorreu uma confraternização entre os presentes.

O presidente do CFB fez a entrega do classificador
com selos postais do tema xadrez
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Naure Fernando Fadel Júnior, 
gerente da Agência dos Correios 
de Brusque, entrega a pinça e a 
lupa para o jovem Gustavo 
Henrique Voltolini

Rafael João Scharf
repassa para o 

homenageado envelopes 
do tema xadrez enviados 
pelo filatelista Dr. Renato 

Mauro Schramm

Jorge Bianchini entrega revistas editadas pelo CFB ao 
enxadrista Gustavo Henrique Voltolini
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Gaspar Eli Severino, fez a 
entrega de um exemplar 
do anuário “Notícias de 
Vicente Só”, edição 2021

O Certificado de Presença na 
reunião foi entregue ao 

homenageado pelo filatelista Nilo 
Sérgio Krieger

Observado pelos familiares e 
pelo gerente da AC de 
Brusque, Gustavo recebe 
explicações sobre coleção 
temática do filatelista Jorge 
Bianchini

Registro dos presentes na 
reunião especial da Diretoria 

do CFB,  no dia 26 de outubro, 
quando foi homenageado o 

jovem enxadrista Gustavo 
Henrique Voltolini
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Homenagem filatélica

No dia 23 de setembro último, o
Clube Filatélico Maçônico do Brasil
concedeu o Título de Membro Honorário
ao Presidente do Clube Filatélico
Brusquense, filatelista Jorge Paulo
Krieger Filho.

O documento foi entregue em
Brusque-SC pelo seu Presidente, Dr.
Renato Mauro Schramm, decano da

filatelia catarinense, durante a
solenidade de lançamento do selo em
homenagem ao Conselheiro do Império
Francisco Carlos de Araújo Brusque.

Krieger desenvolve a coleção temática
“A MAÇONARIA NA HISTÓRIA POSTAL”,
que vem sendo publicada regularmente
neste BOLETIM FILATÉLICO.

Filatelistas Jorge P. Krieger Fº e Renato 
Mauro Schramm 

Nilo S. Krieger, Peter J. Bürger, Jorge P. 
Krieger Fº  e Renato Mauro Schramm 


