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AULA 5 

 Na aula anterior vimos os principais elementos que podem estar 

presentes em LI, a saber 

a) Sem LI q é o denominado Último Tipo e que representamos por U 

b) LI entre parênteses, por exemplo o chamado modelo francês (*) 

c) LI entre traços (anuladores de espaço). 

d) LI entre estrela e florões 

e) LI entre pontos 

Convencionamos ainda que todos esses elementos pertencem à LI e 

são usados na notação da classificação do carimbo. 

Vimos também que os principais casos de LI são a indicação de: 

a) Cidade à qual pertence a agência. Indicamos CI 

b) Estado, por extenso, ao qual pertence a cidade descrita em LS. 

Indicamos E 

c) Sigla do Estado. Indicamos SE 

d) Brasil que indicamos B ou se vc preferir BR 

e) Diretoria Regional representada pela sigla DR. Indicamos DR 

f) Diretoria Regional representada por sua sigla. Indicamos SDR 

Nesta aula vamos fixar bem esses elementos sem o que você não 

conseguirá fazer as classificações. Não se esqueça que quando o carimbo 

possui um círculo único dizemos CU. Quando há dois círculos não fazemos 

nenhuma indicação. 

A seguir faça os exercícios que seguem, classificando 

completamente os carimbos. O primeiro exemplo está resolvido. 

 



    

1LN2 E CU    

 

   

Escolha um 

carimbo de sua 

coleção. 

    

 

Agora atente para os casos onde há a indicação da Diretoria Regional 

quer seja em orelha o integrada à LI. Veja os dois exemplos resolvidos. 

    
1LN4 –DR-SDR- 1LA2 DR B SDR   

Note que a combinação DR B SDR é muito comum. 

Alguns casos especiais de LI mais complexas 

Algumas vezes a LI indica outros elementos diferentes dos listados 

acima. 

Hora e Período. Em carimbos antigos algumas cidades grandes 

apresentavam carimbos com indicação de hora H e período Pe 

 Classificação completa: 3LA2 (H Pe) 



O estudo completo desses casos pode ser visto em meu livro. 

 

Para finalizar nossa aula reapresentamos alguns tipos de carimbos 

com caixas distintas que circundam a data. CX 

     

  1LA2 –CI-SDR- CX      1LA2 –CI- CX         1LA2 –DR/SDR- 

Note que um elemento novo qparece no último exemplo acima 

representado por uma barra /. 

A partir da 6ª aula as respostas aos exercícios será obrigatória e 

entenderei como abandono do curso os amigos que não responderem.  

Neste caso a 7ª aula não será mais enviada. 

 

Abraço a todos e incentivo que os amigos me escrevam com seus 

comentários, dúvidas ou correções. 

 

Até a próxima aula. 


