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MAXIMAFILIA: UMA OPÇÃO DENTRO DA FILATELIA – I I I 
        Prosseguindo, lembramos que mais de duas dezenas de associações filiadas à F.I.P. já designaram seus delegados para a Comissão de Maximafilia. 
          Para a realização de Máximos-Postais (Maximum-Card) existem normas (estatutos) estabelecidas pela Comissão de Maximafilia da F.I.P.
          Desde 1982, existe a classificação de “Maximafilia” no Regulamento Geral de Exposições da F.I.P. Art. 43. Hoje a Maximafilia é um reconhecido ramo do colecionismo filatélico, que se desenvolve em ritmo acelerado.
          Os Máximos-Postais são produzidos e vendidos por comerciantes, pelas associações nacionais de maximafilia e, há alguns anos, pelas Administrações Postais (no Brasil, a ECT). Mas a maior satisfação para o colecionador é a própria realização e a troca com os correligionários.
          O Que é um Máximo-Postal = MC?
          O Máximo-Postal é uma peça filatélica, em cuja realização devem ser observadas três componentes. Cada um desses componentes deve preencher determinadas condições. Quanto mais correta for a relação de concordância entre os três componentes do Máximo-Postal, maior nível de qualidade atinge o mesmo. Daí a denominação “Máximum” – deve haver o máximo de concordância entre o cartão-postal, o selo e o carimbo. A observância desta regra é fundamental para o colecionador que deseja participar de exposições ou, mais tarde, vender por um bom preço.
          No lado da gravura de um cartão-postal, deve-se colar um selo com o motivo semelhante e aplicar o carimbo, o mais concordante possível com o tema da gravura.
          1 – O  SELO
          a) Deve ser colocado na face ilustrada do cartão-postal e deve ser obliterado com o carimbo postal em vigor.
          b) O motivo do selo e o cartão-postal (suporte) devem ter a máxima concordância.
          c) O selo deve ter poder de franquia, não devendo apresentar quaisquer danos com rasuras, sujeiras, etc.
          d) Somente selos de franqueamento de correspondência são admitidos. São proibidos os selos de serviços, fiscais, para encomendas, selos de taxa, etc.     
           ( Fonte: Revista COFI – Correio Filatélico - ECT)  . 

 FILATELIA 77 > Loja Filatélica especializada em vendas pela Internet – Aqui você encontrará todo o material que você precisa para ampliar a sua coleção. Acesse www.filatelia77.com.br  e conheça as novidades. Agora já estão com novo número de telefone.
 Anotem : 0**11 – 4607-9148 .


III  ENCONTRO NACIONAL DE FILATELIA E NUMISMÁTICA DE TAQUARA – RS. – A dinâmica presidenta do Clube Filatélico e Numismático de Taquara – RS, Sra. Ana Lúcia, informa que no período de 20 a 22 de outubro vindouro, estará acontecendo naquela cidade gaúcha, o III Encontro Nacional de Filatelia e Numismática. Será mais uma oportunidade dos colecionadores de Selos, Moedas e Cédulas, ampliarem suas coleções, além de conhecerem novos colegas e reverem os amigos de hobby. 
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