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A jovem Sociedade Filatélica de Americana, Sofia sempre tem nos 
surpreendido anualmente em suas exposições. O consórcio Sofia-
Senai-Escoteiros tem produzido resultados excelentes. 

Façamos uma análise sobre a frase acima. Fazer uma exposição conjugada com uma 
Escola Senai da grandiosidade e importância de Americana incorpora nossa arte de 
colecionar à cultura que ela difunde. Os alunos da Escola Senai tem uma disciplina rígida 
sem autoritarismo e isso é demonstrado pelo comportamento dos alunos: gostam de 
estudar lá e estar lá.

A Escola criou o Dia do Encontro, reunindo alunos, ex-alunos e seus familiares num dia de 
festas e comemorações. As fotografias de várias turmas e atividades expostas mostram o 
apreço e o carinho com que seus ex-alunos tem por ela. A Banda Marcial, entidade que já 
desapareceu das grandes cidades, seja por incompetência do poder público ou pela paixão
pela anti-música que muitos jovens abraçam, é um dos melhores pontos deste evento. Ver
e ouvir jovens tocando o Hino Nacional Brasileiro emociona toda a plateia. 

O Grupo Escoteiro Wellington A.Medeiros, em um dia de muitas homenagens, ensina que 
o companheirismo, a lealdade e a honra devem ser cultivadas para um mundo melhor. A 
emoção transmitida em apresentação de seus líderes comoveu a plateia. Mostrou que um 
mundo melhor só é conseguido através da mudança de cada um, que a reforma íntima 
não é necessária se desde a infância existir a conscientização destes ideais.

A Exposição Filatélica trouxe coleções da capital e de diversas cidades do interior, com um 
brilhantismo sem ser competitiva. Todo filatelista acha que sua coleção é a melhor do 
mundo. Americana nos mostrou que todas as coleções são as melhores do mundo! Não 
trouxe o ranço incrustado em cada filatelista de procurar defeitos na coleção dos outros, 
mas cada um admirando a coleção do outro, orgulhando-se de estar lá participando de um
evento com um significado maior do que a própria Filatelia.

E no quesito divulgação, a Sofia mereceu a maior medalha: divulgou a Filatelia com uma 
exposição aberta a estudantes e professores, aos parentes de alunos e ex-alunos e à 
população em geral em uma escola que é um Patrimônio de Americana.

Promoveu um concurso de desenho que virou selo, entre os escoteiros, mostrando a 
importância deste pequeno pedaço de papel que contém tantas histórias quanto um livro 
aberto. Presenteou ganhadores e incentivadores com um quadro com a folha destes selos 
e suas histórias! Promoveu em um único evento a Filatelia, o Escotismo, a Escola e a 
Família em torno de ideais de Lealdade, Companheirismo, Cultura e Divertimento.

Os Correios Brasileiros já fizeram concursos de desenho para alguns de nossos selos, 
porém sem este alcance social conseguido pela Sofia, que se torna cada vez mais forte e 
orgulhosa de participar da Filatelia Nacional.



Nosso hobby tem crescido, mas não deve envelhecer junto conosco. Nossas sociedades 
filatélicas tem que se reinventar, evoluir, tem que ter a coragem de quebrar dogmas que 
tornam a filatelia um hobby para poucos. A maioria de nós, filatelistas velhos não tem 
herdeiros a quem deixar nossos acervos, a não ser uma viúva ou filhos que precisarão do 
espaço que nossas coleções ocupam. Nossos armários e muitos de nós, tem pés e ideias 
num passado mofado e não aceitam nem ideias nem selos novos.

A Sofia mostrou como a Filatelia pode se reinventar e trazer jovens para o colecionismo de
selos, agregando valores, participando, evoluindo. Coleções não vivem de medalhas ou de 
erros e acertos, mas do conhecimento que difundem e do carinho e paixão que temos por 
elas.

Se a nossa vã filosofia diz que na vida real o amor é burro, ela não se aplica na Filatelia. O
melhor e mais valioso selo de sua coleção é o que voce mais gosta, é o que ganhou de um
querido tio ou avô filatelista, de sua história na sua vida, não interessando sua cotação, se
está ou não rasgado ou amassado. 

Sociedade Filatélica de Americana, Parabéns! 
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