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NOTICIÁRIO FILATÉLICO 
MAIO De 2013 - Nº 38 

A FeDeRAÇÂO BRASILeIRA De 

FILATeLIA TeM NOVOS DIRIGeNTeS 

A Filatelia Brasileira tem novos dirigentes, a candidatura liderada pelo nosso Amigo 

Reinaldo de Macedo, venceu as eleições, tendo apresentado um programa que vai revitalizar a 

filatelia do grande País Irmão, que já o necessitava há muito tempo. 

Porque se trata de uma viragem histórica, reproduzimos as notícias que recebemos 

directamente do Brasil:   

Realizou-se no sábado último 13 de Abril nas instalações da Sociedade Numismática 
Brasileira gentilmente cedida pelo Sr. Gilberto Tenor actual presidente, o congresso 
anual da FEBRAF, Federação Brasileira de Filatelia, em pauta os seguintes tópicos: 
 
Na Ordem do Dia: 
 
a) Leitura e Aprovação da Acta da Assembleia Geral Ordinária 2012; 
b) Apreciar o Relatório da Direcção referente ao ano de 2012; 
c) Julgar as contas do exercício de 2012 e parecer do Conselho Fiscal; 
d) Votar o orçamento e fixar a anuidade para o exercício de 2013; 
e) Programação de exposições filatélica; 
f) ELEIÇÃO DA DIRETORIA PARA 2013/2016; 
g) Assuntos Gerais. 

Como de conhecimento publico concorreram as eleições duas chapas, a da situação 
"Filatelia para Todos" encabeçada pelo actual presidente Sr. Marcelo Glaudio 
Studart e a chapa de oposição encabeçada pelo Sr. Reinaldo Estevão de Macedo. 
Em clima ordeiro e com segmento das clausulas dos estatutos da entidade foram um 
a um discutidos os itens constantes da pauta. 
A assembleia teve como seu presidente o Sr. Braz Martins Neto e a secretaria-lo o 
Sr. Luis Carlos Fritzen e contou com grande participação dos clubes pessoalmente 
ou através de procurações no total de 30 clubes estiveram representados. 
O Congresso recebeu ainda a visita da Sra. Dila Eaton do Paraguai, vice presidente 
da FIP – Federação Internacional de Filatelia. 
Ao final das discussões a eleição ocorreu de forma tranquila foram computados 30 
votos com o seguinte resultado Chapa "Renovação" 17 votos chapa "Filatelia para 
Todos" 13 sendo assim os rumos de nossa filatelia a partir de agora serão dirigidos 
pela nova direcção constituída: 
 
Presidente Reinaldo Estevão de Macedo 
1º Vice Presidente Rubem Porto Junior 
2º Vice Presidente Luis Claudio Fritzen 
3º Vice Presidente Ginaldo Bezerra da Silva 
Secretario Fabio Antonio Serra Flosi 
Tesoureiro Anselmo Costa 
 
Conselho Consultivo 
Julia Geracita de Mello 
Denis Forte 
Wady Nagem Vidal 
Klerman Wanderley Lopes 
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Francisco Sergio B. Marinho 
 
Conselho Fiscal 
Alex Jorge Maia 
Roque Jose Agostinho 
João Marcelo Braggio 
 
Suplentes 
 
Rosa Maria Bicalho 
Adilson Castello Branco da Cunha 
Marcos Boaventura Silva de Souza  

A Sociedade Philatelica Paulista felicita a nova direcção e desde já se dispõe a 
ajudar no que nos for possível para que a filatelia brasileira passe a ocupar 
novamente um lugar de destaque no cenário filatélico mundial. A Brasiliana que se 
aproxima, mostrará que somente com a união e principalmente com a colaboração 
de todos conseguiremos atingir aquilo que a anos vinhamos reinvindicando. A 
direcção que hora sai devemos também um respeito por tudo o que foi realizado 
durante anos, a capacidade dos que deixam a FEBRAF, não deve ser ignorada e 
devem ser agregadas a atual administração dessa forma sempre fortaleceremos a 
filatelia brasileira, que é composta por todos sem excepção. 
 
Saudação enviada por email enviado pelo Sr. Reinaldo Estevão de Macedo, novo 
Presidente da Federação Brasileira de Filatelia FEBRAF: 
 
Estimados amigos, 

A gota que impacta de forma forte e precisa a superfície tranqüila das 
águas cria SEMPRE ondulação que propaga consistente sua energia. 
O que realizamos nestes últimos tempos foi exatamente isto, um trabalho 
preciso, forte e consistente que teve sua origem em nosso desejo de mudanças e 
que golpeou, com origem em BRASILIA, a superfície de nossa já acomodada 
filatelia.Gostaria de parabenizar a todos pelo trabalho que possibilitou a vitoria da 
chapa RENOVAÇÃO. A importante participação dos Clubes que se aliaram a nossa 
jornada nos fez ver que era possível......e foi. 
A condução irreparável dos Drs. Braz Martins Neto e Luis Claudio Fritzen 
durante o Congresso fez com que a reunião fosse correta e precisa.....foi um 
show de conhecimento dos estatutos da FEBRAF e de administração do 
ambiente adverso. 
Amigos hora de colocarmos os pés no chão e sabermos que o trabalho é um 
pouco mais árduo que poderíamos imaginar, pois: 
 
- Recuperar os clubes perdidos ao longo dos últimos anos é meta básica; 
- Estabelecer um site mais interactivo com nossos associados e filatelistas é 
imperativo; 
- Localizar/Avaliar activos literários e troféus da FEBRAF é desafio; 
- Estruturar contas é necessário até porque as contas do exercício 2012 não 
foram aprovadas e serão novamente submetidas até 30/05/2012 (isto discutimos 
depois); 
 
- Tornar nossa filatelia mais democrática foi e é nossa proposta. 
Peço então que iniciemos um trabalho de ideias básicas de como trazer de 
volta a FEBRAF TODOS....TODOS os nosso clubes, poderíamos planejar 
inclusive um encontro de todos os clubes durante a BRASILIANA já que muitos 
pretendem (espero) visitá-la. 
A ideia da contratação de uma auditoria se faz necessária para estabelecer, 
de forma neutra e correcta, os activos/passivos que estamos herdando para que 
tenhamos registo do legado que em 2016 também estaremos entregando, se 
possível incrementado e direccionado. Contudo este fato só poderá ocorrer após 
30/05/2012. 
Existem duas exposições em curso: Uma de Um Quadro e uma Juvenil das quais 
precisamos nos inteirar urgentemente. 
A criação de um calendário de eventos (exposições, encontros, etc) deve ser 
criado afim de evitar superposições de actividades e permitir, com devida 
programação, que todos nos agendemos para participar do mais numero possível 
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deles. 
Pretendo de imediato estabelecer uma lista anual de solicitação de carimbos 
comemorativos junto aos correios (actualmente temos uma cota de 6) de forma que 
avaliemos a importância de cada evento e assim a importância seja dada pelo 
mérito e não interesses pessoais. 
Nos aproximarmos da ABCF é imperativo. 
Não podemos agir somente de forma vertical, temos que ter um trabalho 
horizontal forte e não só restrito a composição da chapa, aliás nunca foi 
restrito e justamente esta democratização de trabalho é que nos permitiu 
vencer. 
Ideias e ideais são necessários agora. 
Parabéns a todos, hora de agir. 
 
Aguardo sugestões. 
Abs 
 
Reinaldo Macedo 
 
 
 
VEJAM ABAIXO ALGUMAS IMAGENS DO CONGRESSO:  
 
 
 

 
 
 
Vista geral do Congresso realizado em S.Paulo 
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Discurso do anterior Presidente da FEBRAF. 
 
 

 
Mesa que presidiu aos trabalhos do Congresso. 
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Contagem dos votos. 
 
 

 
 

 

Paulo Sá Machado 
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  XXVIII EXPOSIÇÃO FILATÉLICA REGIONAL DE CASTILHA E LÉON 
  

A filatelia portuguesa vai estar presente na EXCLEFIL 2013, graças a um 

honroso convite da Federação Filatélica de  Castilha – Léon através do seu Presidente 

Javier Castro Manrique. Será na Classe Oficial que vão estar presentes as colecções dos 

filatelistas; Adelino Adrião Melo Caravela, António Luis Pinto Fernandes, Luis Manuel 

Sousa Fernandes e Paulo Sá Machado. 

  

 

                 PRÓXIMAS eXPOSIÇÕeS 

2013 – 10 a 15 de Maio – AUSTRALIA 2013- Exposição Mundial FIP 

 20 a 26 de Junho – EXCLEFIL- Exposição Filatélica Regional da Federação  

                               Castelhano Leonesa em Valladolid - Espanha 

              2 a 8 de Agosto – THAILAND 2013 – Exposição Mundial FIP 

   20 a 28 de Setembro – EXFILNA 2013 – Léon .- Espanha 

   19 a 25 de Novembro – BRASILIANA 2013 Exposição Mundial FIP 

2104 – 7 a 12 de Agosto – KOREA 2014 

 14 a 21 de Setembro - Malaysia 2014 (Juventude) 

2015 – 13 a 17 de Agosto - SINGAPORE 2015 – Exposição Mundial FIP 

 13 a 16 de Maio – London (C/ reconhecimento FIP) 

2106 – 28 de Maio a 4 de Junho – New York - USA 

1 de Maio de 2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA: Toda a correspondência deve ser dirigida a  

Paulo Sá Machado    paulosamachado@netcabo.pt 

Apartado 1401     Tel: 00 351 91 9688031 

 4106-005 PORTO – PORTUGAL                  Fax 00 351 22 6109785 


