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Selo de 1983 – RHM B-58 a B-62 – Brasiliana 83 (Blocos)

Juan Kobilansky que mandou desenhar os blocos Brasiliana 83. Eu o
conheci pessoalmente. Repare que no bloco do futebol os jogadores
vestem a camisa do Paraguai. Na era da taça Jules Rimet este jogo
nunca aconteceu. Os blocos Brasiliana 83 financiaram Advaldo Botto
de Barros na campanha dele para ser Presidente da UPU. Ele ganhou
as  eleições  e  fez  duas  gestões  excelentes.  Concorreu  contra  o
candidato dos USA e ai a história fica mais interessante. Uma década
depois Advaldo veio até a RHM e perguntou-me: vocês compram os
blocos? Eu disse que sim. Quantos o Sr tem? Eu achava que eram
milhares. Ele respondeu: tenho uma série na minha coleção e não
quero vender.

Selo de 1985 – RHM C-1454 -  Centenário de Nascimento de Candido Fontoura

Este selo foi emitido graças ao esforço do saudoso Barros Pimentel que trabalhou
no Fontoura e criou a feira da Praça da República. Visitava a RHM todas as quintas
feiras. Nós fumávamos juntos um Galaxy cada um e filateliávamos muito. Ele foi
jornalista filatélico e incentivou Décio Vasconcellos a ser filatelista (aquele que
fabricava lentes da DF Vasconcellos). Décio também nos visitava semanalmente e
descobriu a fórmula secreta para evitar ferrugem nos selos. O mesmo fungo ataca
as lentes que ele fornecia para o exército.

Selo 1988 - RHM C-1606 - Semana de Combate à Hanseníase – Padre 
Santiago Uchoa

Eu descobri  que o padre  Santiago Uchoa faleceu em 1951.  Ele  era
filatelista e pároco de Pirenópolis (antes Meya Ponte). Tive um grande
amigo nascido em Pirenópolis, cliente da RHM e ilustre advogado, ex-
prefeito  da cidade,  chamado Adahyl  Lourenço Dias.  Ele  foi  um dos
defensores da lei do concubinato e era uma pessoa muito agradável.
Faz tempo que ele faleceu. Lembro-me quando achei um Olho de Boi

com carimbo Meya Ponte. Ele ficou doido e claro comprou. Pena que ele já não está vivo, pois
certamente  saberia  dizer  muito  a  respeito  do  padre  Santiago  Uchoa.  Aliás  foi  ele  que  fez  os
Correios emitirem o selo e o edital  foi  escrito pelo Adahyl.  Eu li  o edital,  mas nada aparece a
respeito do Padre Santiago (nascido na Espanha).


