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editorial

As transformações que a comunidade riogranden
se experimentou, a exemplo do que ocorreu em todo
o país e no mundo, comprovara que o homem tem muito
a aprender sobre LIBERDADE, IGUALDADE e HUMANIDADE'.
A Revolução Farroupilha, com sua luta e seus
ideais, muito nos ensinou o quanto tais atributos
são verdadeiros e necessários a uma comunidade que
almeja a plena democracia.
A Filatelia, possibilitando o convívio frater
no e harmónioso entre seus aficionados, muito bem

informativo
1
DR-RS

reafirma esses ideais.
Este Informativo, por ocasião da Exposição F.i
latélica Nacional, deseja sinceraraente que
esta
no
fraternidade e harmonia estejam presentes
dia-a-dia de cada um de nós.
o - o - o - o
EXPEDIENTE
SR.FILATELISTA
Se ainda não está
INFORMATIVO FILATÊLI
CO ANO 1
recebendo esta publica ESPECIAL, comemorati
ção, em sua residência,
vo ã Exposição Fila
envie sua solicitação pa
télica Nacional.
ra:
Tiragem: 5.000 exem
GERÊNCIA COMERCIAL-ECT
plares .
Rua Siqueira Campos,1100
Distribuição.:
gra79 Andar - Sala 701
tuita.
CEP 90002-Porto Alegre
Rio Grande do Sul
Brasil

EXPOSIÇflO FILATÉLICA NACIONAL
Porto Alegre-RS-de 19 à 29 de Setembro

dos Olhos de Cabra e Portugal (emissão Dom Carlos).
Na classe das coleções temáticas existe uma sé

EXPOSIÇÃO FILATÉLICA NACIONAL
SESQUICENTENÃRIO DA REVOLUÇÃO FARROUPILHA
A Exposição Filatélica Nacional será inaugura
da dia 20 /09/85, ãs 16:00 h, em homenagem ao Sesqui
centenãrio da Guerra dos Farrapos.
PERÍODO: 19 a 29 de setembro de 1985.
LCCAIS: Em Porto Alegre:
- Sede do Banco Meridional S /h (R. Siqueira
Campos
com R.Gen. Câmara) , no andar térreo e scbreloja;
- MARGS-Museu.de Arte do Rio Grande do Sul da Alfândega;

Praça

- Prédio da ECT - Agencia Filatélica (Praça
do Rio Branco).
HORÁRIOS DE VESITAÇÃO:
- Ag.Filatélica da ECT: das 07:00 âs 21:00 h

Barao

- MAR3S: das 10:00 às 17:00 h

rie enorme de coleções que tratam dos mais variados
temas.
melhores
As coleções de Aerofilia mostram as
peças de voos de Zeppelin que fazem parte das cole
ções brasileiras.
LANÇAMENTO DO SELO DO SESQUICENTENÂRIO
- 01 Selo
- Peças Filatélicas: envelope e edital
- Data de Lançamento: 20 de setembro de 1985
- Local de lançamento: Eanco Meridional ( Siqueira
Campes esquina Gen.Camara) , as 16:00 h.
O selo comemorativo e o envelope sem selo esta
em
rão sendo comercializados a partir de 20 /09 /85
todas as agências da ECT.
Os Editais poderão ser encontrados sõmente nos

- Banco Meridional: das 14:00 às 21:00 h
PARTICIPANTES
Estão inscritas 183 coleções, sendo 49 Clás

Guichês Filatélicos e /agência Filatélica.

sicas, 65 Temáticas, 9 de Aerofilatelia, 4 de Histõ

comerciantes filatélicos vindos de diversos locais
Sede
do pais. No dia 21 de setembro, âs 14:0Oh na

ria Postal, 6 de Marcofilia, 19 Juvenis, 28 da Imprensa Filatélica e 3 de Inteires Postais. Na clas
se de Honra participarão 11 coleções
ao Juri.

pertencentes

CCMENTÃRIO

Entre as coleções clássicas poderão ser vis
tas aquelas premiadas internacionalmente com
meda
lhas dc curo, especialmente as que se referem a carimbos olhos-de-boi; carimbes do Impéjric;
Estudos

COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS SELOS
No recinto da exposição haverá 13 bancas

de

da Sociedade Filatélica Riograndense (Andradas,94399 Andar Cj. 909) será realizada grande venda de se
los sob oferta. Para obtenção do catálogo ligar pa
ra Sr.Junges, fone 27 29 43.
Este importante, evento trará oportunidade

de

o
confraternização entre os filatelistas de todo
Brasil bem como propiciará condições de aperfeiçoa
mento de temas através das coleções era exposição.

