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SEÇÃO III
ANO XXIII - N.° 105
DEPAW.AMENTO NACIONA:.
D:\ Pr="rr-:

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
De.1 de junho de 1965
Arquivamento de processos de
patentes:
Fiç.an. os processos abaixo mencionados arquivados:
N.° 113.822 - Dr. Osmar Gomes.
N.° 121.217 - Sociedade Industrial de Brinquedos Sobrinéa S. A.
N.° 121.869 - Abilio de Alvarenga Lessa Filho:
N.° 124.082 - João de Almeida
Junior Sz, Irmão Ltda.
N.° 124.816 - R. Rajko Slav.
N. 125.647 - Jaime Gomes
de Sá.
N. 127.094 - Carlos Monteiro.
N. 127.706 - Josef Manila
Kopp.
N.° 128.429 - Plinio de Freitas.
N. 129.044 - Anatole Kagan.
N. 129.524 - Nicolino (itiinta,rães Moreira.
N.° 129.550 - Vinicius de Arauio Moreira e Paulo Luiz Pinto Correia.
N.° 129.803 - Janos Palinkas e
Ivan 31uller.
N.° 130.111 - Construtora e Revestidora Belcar Ltda.
N.° 130.123 - Shinzo Ebihara.
N. 130.145 - Odilon Barbosa.
N.° 139.288 - Juvenil Nogueira
Duarte.
•
N.° 130.358 - Albertino de Moraes.
N." 130.382 - Idtal Standard
S. A. Ind. e Comércio.
N.° 130.407 - Virgilio Braidotti.
•
N.° 130.542 - Irmãos Zambom
Ltda.
N.° 130.567 - Irmãos Zambom
Ltda.
N.° 12o.581
Aurel Verdescu.
N.' 130.670 - Produtos . Plásticos Delfim Ltda.
N. 130.792 - João Costa Negraes e Ricardo Barsuglia.
N.° 130.793 - João Costa Negraes e Ricardo Barsuglia.
N.° 130.872 - Bruce Grant.
N.° 131.157 - Equipamentos
Gnac Indústria e Comércio Ltda.
N.° 131.286 - Asher Arditi.
N.° 131.293 - Dante Rocco.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N.° 131.416 - José Maria da
Cunha Feretra de Miranda.
N.° 131.424 - Shojiro 31artlyama.
N°. 131.532 - Pedro Sapojkin.
N. 131.606 - Fábrica Piratininga de Artefatos de Borracha
Ltda.
N.° 131.792
Destilaria Ypiranga Comércio e Ind. S. A.
N.°- 132.070 - George Calvin
Towle.
N.° 132.148 - National Ilesearch Development Corp.
N. 132.151
V. 31. Corp.
N.' 132.457
IIelfor Indústria
e Comércio de Colchões Ltda.
N. 13j.250 - Soc. Industrial
Lulack de Ceraz Ltda.

N.° 140.379 -- Aktiebolaget
Karlstads Mekaniska Werkstad
Ktnw.
N.° 152.7IJ - Gaspar Carluccio
- Arquivem-se os processos.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
E SEÇÕES - REPU13LICADOS

De 1 de junho de 1965
Notificação:
Cma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei rt:° 4.048 de 29-12-61 e mais
10 dias para eventuais juntadas de
recursos, e se não se tiver valido
nenhum interessado, ficam notificados os requerentes "abaixo mencionados a compar.cerem a êste
Departamento a int de efetuarem
o pagamento da prirp Ar:. anuidade dentro do prazo de sessenta
dias na forma do pai agrafo úniço
do art. 33 do código da Propriedade Industrial, para que sejam
expedidas as respectivas cartas
patente. •
Privilégio de invenção deferidos:
N.° 115.579 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a aparelhos
destinados ao emprego na acabamento de tecidos texteis - Che-.
mstrand Limited. N.° 127.707 - Aperfeiçoamentos leados a preparação de derivados da pregnar 9 alta halogeno 16 alta metilados - Roussel
Uclaf. •

Desarquivamenlo de modelo
de utilidade:

Centris Fundições Centrifugadas S. A. - No pedido de desarN.° 127.796 - Processo pura quivamento do térino 111.031 mo.
preparação do- policarbonimidas delo de utilidade - Desarquive-se
lineares sinterticas formadoras de
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
fibra - Monsanto Chemical Co.
DE INTERFEIMNCIA
N.° 129.738 _ Processo de fabricar tubos celulosicos franzidas
De 1 de junho de 1965
aparelho para dita fabricação e
máquina de franzir os tubos Notificação:
Union Carbide Corp.
•
ema vez decorrido o prazo de
Modelo de utilidade deferido:
recurso previsto pelo art. 14 da
N.° 126.953 - Nôvo tipo de nín.° 4 048 de 29-12-61 e mais
vel - Roberto S. Bueno.
10 dias para eventuair juntadas de
• Privilégio de invenção ide- recursos, e do mesmo não tendo
ferido:
valido nenhum interessado serão
N.° 122.557 - Aperfeiçoamen- logo expedidos os certificados
tos em meias pato sciporas em abaixo.
geral - Malharia Irmaos Dalter
Título de estabelecimento deDaud S. A.
ferido:
Modelo de utilidade indefeN.° 329.781 - Modas
rido:
Emilinne le ltog - Classe., 33 e
N.° 95.076 - Novas disposição 36 - Art. 117 n.° 1.
construtiva em sota cama - ZiN.° 336.302 - Casa Velha
landi Farias.
Milan da Silva ...asanovit - ClasDesenho ou modelo industrial se $3 - Art. -7 n.° 1.
Indeferido:
N.° :184.664 - Edifício Principe
N.° 125.616 - Nôvo tipo de
Waldemar Acker - Classe 33.
junção para correia em v - AntôN.°
413.513 - Escorai - Es.
nio 011er Samitier.
coral
Locadora
de Equipamentos
Recursos:
e Maquinas Ltda. - Classe 33 -•
Mario Cherubino - Recorrendo Art. 117 n." 1.
do .despach que indeferiu o (ét.EZPEDIETE DA SECO DE
mo 114.709 modelo industrial.
CCNTROLE E ESTATÍSTICA
Aços Villares S. A. - Na reconsideração do despacho gut
De 1 de junho de 1965
feriu o têrtno 115.823 privilégio
de invenção de Schweizerische
Exigências
Aluminium A. G.
Tèrinos. com exigências a cum.
Pucci S. A. Artefatos de Bor'prir:
racha - Na reconsideração clo
N.° 116.558 - Schttyler Gould
despacho que deferiu o térmo número 117.729 modelo de utilidade Ilarrison.
de Serricchio & Ficarelli.
N.° 120.4.98 - Firmo Cavilam
Belmonte.
Exigências:
N.° 123.839 - Armando 1)1
Tétanos com exigências a cumprir:
Segni.
N.° 110.835 - Algernene KunstN.° 124.435 •- indústria de 1:14,
zijde N. V.
tas Jomak S. A.
N.° 111.376 & Sachs
N.° 127.914 - Pirelli Sapsa So,
cicia Per Azioni.
Aktiengesellschaft.
N.° 106.726 - Ford Mctor Co.
N.° 128.594 - Chadbourn Go.
tham Inc.
Diversos:
N. 105.273 _ Metalúrgica PauN.° 130.367 - Soutiens 3Iorisco
S. A.
lista - Afquive-se.
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DIÃRIO OFICIAL (Seção 111)

' As. Repartições Pública:
deverão remeter o expedieme

EXPEDIENTE

destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
15 horas, exceto aos sd'bados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas podei.se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses-ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Paro facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
OIRETOFI • GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DO SERVIÇO os PuaLicaçoSaa

celaPE øa •açÂo oa

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

REDAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL
tilEçÃo
tecto de publicidade do ampodiffinto do Oepartarcone0
Nacional de Propriodada Inductrio1 do Mini otário
de Indúdtrle.
Comércio

•

Impresso nas ofícina.,au Departamento ae Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
COO,. Seniestre • . • Cr$
, Cr$
450;*
Semestre •
Ano
Cr$ 1.200,
900.f
Ano
• . • Cr$
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.000;
Cr$ 1.300; • Ano
Ano
parte supericir do eizderdço vão
impressos o número do • talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

N. 540.309 - Indústrias ReuEXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
nidas Irmãos Spina S. A.
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
N." 540.576 - Bruno Paccioni.
E EXPEDIÇÃO
N.° 669.962 - Moinhos Unidos
Brasil Mate S. A.
De 1 de junho de 1965
N.° 460.001 - Blaw Knox Co.
Exigências
Diversos:
N.° 465.9G8 - Augusto Gatner
Termos com exigências a cumNetto - Nada há que deferir.
prir:
N.° 626:982 - ind. e ComérN.° 112.078 - Westingliouse cio Cafés Escolhidos Ltda. Nada há que deferir.
Air Brake Co.
N. 112.063 - Record Capas
N.° 627.924 - Mautio Frangelli
- Nada há que deferir.
para Auto:uóveis S. A.
• N.° 629.898 - Comércio de Te
Arquivamento de processos; Cidos•
R. Monteiro S. Nada
Ficam os processos de patentes há que deferir.
abaixo mencionados arquivados.
N.° 629.899 - Comércio de Tecidos B. Monteiro S. A. - Nada
N.° 151.595 - João Mario há
que deferir.
Shmidt de Oliveira.
N." 151.610 - Luigi Mori UbalN.° 629.588 - Fernado Ferraz
- Nada há que deferir.
dini.
•
N. 152.224 - Bento Pinto de
N.° 629.589 - Viúva Andre
Moraes & Cia. Ltda. - Nada há
Barros Filho.
rue deferir.
N.° 152.239 - Adelino ;los SanN. 629.901 - Comércio de Tetos e Elias Quinto de. Souza.
R. Monteiro S. A. - Nada
N. 152.394 - Uriel Duarte Se- cidos
há que deferir.
N. 631.062 - F.mprêsa de
Antero Ferreira Transportes
N.° 153.316
Marumby Ltda. 'da Silva.
Nada há que deferir.
N.° 150.815 - Elias dt Lima e
N. 636.466 - Mein Materiais
Souza.
de Engenharia e Instrumentos Re- Arquivem-se os processos.
'produções e Ampliaçxes S. A. Nada há que deferir.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAÇÃO
N. 636.467 - Mei-a Materiais
de Engenharia e Instrumentos ReDe 1 de junho de 1W5
produções e Ampliações S. A. Nada há que deferir.
Exigências
N.° 646:698 - Organização Ted
I Têrmos com exigências a cumde Serviços Ltda. - Nada há que
prir:
deferir.
N.' 536.328 - Cia. California
N.° 658.748 - Ind Comércio
Investimentos.
Casa Bravard Placas de Neta] .e
N. 439.230 - Eurico de Mo- Carimbo de Borracha Ltda. Nada há que deferir.
iam

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos ccmpetentes.
- A fim de pwsibilitar a remessa de valores acompanha-,
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
-- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr$ ' por ano
decorrido.

N." 653.477 - Fábrica de C;:rrocerias Silmar Ltda. - Nada há
que deferir.
N. 654.599 - Soc. União de
Lacticínios Ltda. - Nada há que
deferir.
N.° e 0.762 - Oetavio Ferreira
Leite - Nada há que deferir.
N.° 671.238 - De Lucio Polo
S. A. Ind. e Com. de Peças para
Automóveis - Nada há que deferir.
N.° 672.979 - Minhoi Iliescu Nada há que deferir.
N.° 673.440 - Fábrica de Calçados Marilandia Ltda. - Nada
há que deferir.
• N.° 674.,527 - Importadora de
Cereais Mauá - Nada há que deferir.
N.° 678.596 - Lab. Qual. Farm.
Alfredo de Carvalho Ltda. - Nada
há que deferir.
N.° 678.904 - Tebyriça & Cia.
Ltda. - Nada há que deferir.
Prorrogação de marcas:
Foram mandado.. anotar nos registros abaixo as prorrogações.
N.° 536.80. - Cruz Verde Pedro Raposo Lopes - Classe 43.
N. 537.577 - Igne & Cia. Classes 11, 17 e 33. •
N.° 620.370 _ Lacrima Christi
- Soc. dos Vinhos do Porto Constantino S. A. R. L. - Classe 42.
N.° 660.459 - Invicta - Comercial e Importadora Invicta Limitada - Class- 11.
N. 661 782 - Quinzena das
Camisas - Comércio e Ind. Matos
tocha S. A. - Classe 36.
N.° 670.601 - Esmeralda Pau
- Pan Produtos Alimenti.eios Nacionais S. A. - Classe 41.

N. 670.678 - Giz Torneio Ponto Azul Bilhares e Refrigeração Ltda. - Classe 28.
Prorrogação de nome comercial:
N. 662.238 - Laboratório Mundo Niivo Ltda. - Lab. Mundo
Nós.° Ltda.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
BECEPP,ÃO. INFORMM,I10
E EXPEDIÇÃO
De 1 de junho de 1965
Diversos:
A Wilme Colher Limited - Na
apostila da marca n.° 310.161 Faça-se a opostila.
Arquivamenb de processos de
marcas:
'Ficam os processos abaixo mencionados arquivados:
N. 168.866 - Nelba S. A. Organização Técnica de Contabilidade
e Assistência ao Comércio e Indústria.
N.° 414.772 - Provendas• Pro*motora de Vendas S. A.
N.° 424.567 - Brasiluso Comércio de Representações S. A.
N." 426.274 - José Sabino.
N. 426.622 - Karrial Carrosseria; Brasileiras Ltda.
N.° 430.612 - Jorge Francisco
Freitas & Cia. Ltda.
N." 478.420 - Garagem Comércio e fn( ! 1',Iria S. A. Garsa.
N. 478 497 - Laboratório Pelosi S. A.
N." 478.71 -- Indústria Metalúrgica Orto Met Ltda.
N.° 478.818 - Luiz ardo 1.ope.
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N.° 478.843 - Cia. Técnica de
Engenharia Administração e Corretagem.
N.° 418.845 - A. da Costa Reis
Na' 478.846 - Aclamo' . Doiningt1CS da Silveira,
N9 479.015 - Tronsuuro Transportes Rodoviários Limitada.
NO 479.034 - Neoflex Indústria
Metalúrgica Limitada.
N9 479.048 - A Sociedade Baneficiente Muçulman.
N9 479.053 - Imobiliária Cardoso
Leite Limitada.
N 9 479.063 - Oficina Anderson Limitada.
N9 479.064 - Emprêsa Jornalística
Nego Limitada.
N o 479.097 - II. P. Auto Peças
Limitada.
N9 479.187 - Impacto Propaganda.
N9 479.194 - Casa Progresso Limitada.
N 9 479.204 - Júlio Cossoy Chalmfenkill Dobromil.
27 9 479.210 - Panificadora Vila Sabrina Limitada.
N 9 479.211 - Tenac Técnica e Emganharia de Medição e Contrôle Limitada.
N 9 479.272 - Tenac Técnica e Engenharia de Medição e Contrôle Limitada.
N 9 479.223 - Ensic S.A. Emprèsa
Nacional de Saneamento Indústria e
Comércio.
N o 479.236 - Bex Bei Indústria e
Comércio Limitada.
N 9 479.246 - Auto Viação São Judas Tadeu Ltda.
N O 479.251 - Ming Móveis e Decorações Limitada.
N9 479.258 - Rádio Plratininga de
São José dos Campos Limitada.
N9 479.259 - Rádio Piratininga de
Lins Limitada.
N9 479.250 - Rádio Piratininga de
Campinas Limitada.
N9 479.261 - Rádio Piratininga de
Ourinhos Limitada.
N 9 479.262 - Nery & Filho Limitada.
N9 479.274 - Ind. e Comércio de
Meias Sarra Ltda.
N9 479.275 - Ind. e Comércio de
Meias Sarra Ltda.
N o 479.277 - Martins e Domingues.
N9 479.278 - Martins e Domingues.
N 9 479.280 - Móveis e Decorações
Natali Ltda.
No 479.290 - Cipraco Cidade Praia
e Campo Imobiliária Construtora e
Administradora.
N9 495.611 - Distribuidora Matonense de Bebidas Limitada.
N 9 608.035 - Livraria Atheneu Sociedade Anônima.
N 9 643.527 - Benjamin Roitberg
Irmão & Cia. Limitada.
N o 646.702 - Construtora Veramar
Limitada.
Arautvem-se os processos.

No 323.272 - Vidrauto Shida Mitsuro Shida - Classe 14 (com exclusão de candieiros, refletores e
abaixa-luz).
N9 327.405 - Astralac - Indústria
de Artefatos de Madeira Astra Ltda.
- Classe 26 - - (Com exclusão de
ovos para cerzer meias, rolhas e tampas).
N9 329.289 - A Rural - Romeu
Ramos dos Santos - Classe 32.
N9 336.296 - Casa Velha - Hilton da Silva Casanova - Classe 6.
N 9 336.297 - Casa Velha - Hilton da Silva Casanova - Classe 8.
N 9 336.299 - Casa Velha - Hilton da Silva Casanova - Classe 21.
No 389.228 - Argoni Gas LP
Gas S.A. Engarrafadora e Distribuidora de Gás - Classe 1.
N o 389.545 - Três Coreias - Volkart Ruppenthal & Cia. - Classe 36.
N 9 410.406 - Lilla - Organização
o Lilla de Onofre Ltda. - Classe 32
(na classe 32).
NO 414.431 - São José - Mercearia São José Ltda. - Classe 41.
N9 415.786 - CFBA - Cia. Franco Brasileira de Anilinas - Classe 1.
N9 416.034 - Atila - Carlos Euripadas Meneghetti - Classe 36.
N9 417.702 - Micro - Spivak &
Kersner Ltda. - Classe 32 - (Sem
direito ao uso exclusivo da micro).
N9 421.849 - Paulo Bob - Paulo
Madalena Alves - Classe 36.
N 9 423.409 - Armazém Dom Basco
Ltda. - Classe 41.
N O 436.020 - Gorila - Pinto Balentani & Cia. - Classe 42.
N o 461.402 - Odonta - Karlsruher
Parfumerie Und Toilletteseifeifabrik
F. Wolff & Sohn GMBH - Classe 48.
N9 474.358 - Soda Cáustica Fonegaglia - Indústria e Comércio Seneanila S.A. - Classe 1.
N 9 477.158 - Ascorboglutamate Haemo Derivados S.A. Produtos Farmacêuticos - Classe 3.
Insígnia deferida
N O 331.340 - Credi Barki - Bar1:1
Tecidos S.A. - Classe 23 (art. 114).

Sinal de propaganda deferida
N o 461.666 - Tapajos - Amaro Ce
Souza Castilho - Classes 32, 33 (artigo 121 nas classes 32 e 33).
Frase de propaganda deferida
N9 335.898 - Diário Comércio e
Indústria um jornal de tiragem certa para uni público certo - Emprêse Jornalística Comércio e Indústria
S.A. - Classe 32.
Nome Comercial Deferido
N. 321.959 - Confecções Boutique
Caprice Ltda. - Confecções Boutique
(art. 109 n. 3).
Caprice Ltda.
Titulo de Estabelecimento Deferido
N. 329.843 - Heton'S Super Mercados - Heton'S Super Mercados Limitada - classes 1 - 2 - 4 - 8 11 - 14 - 15 - 19 - 24 -- 26 - 27
- 28-29-32-37-38-3941-42-43-44-45-46-47
-48-49- (art. 117n. 1).
N. 319.459 - Farmácia Regina Chawa Barab Pitkowski - classes 1
- 2-3-48- (art. 117n. 1).
Marcas Indeferidas
N. 280.569 - T M Niquel Genuino
- Termomecânica São Paulo S.A. classe 5.
N. 388.226 - Bobsen - Laboratório
Josolin Ltda. - classe 3.
N. 392.714 - Habanillos - Manufatura de Tabaeca Imparciais Sociedade Anônima - Industrial Comercial
e Agropecuária - classe 44.
N. 413.927 - Caboflex - Caboflex
Indústria e Comércio Ltda. - classe 8.
N. 417.975 - Multitécnica - Multitécnica Suprimentos Industriais Importação Exportação Ltda. - classe 21.
N. 418.062 - Paulista - Manufatura gaulista de Artefatos de Borracha Ltda. - classe 39.
N. 418.347 - Café Sport - Zebraz
& uimarães - classe 41.
N. 419.835 - Cetinlene - Cia. Gaspar Gasparian Industrial - classe 23
N. 430.544 - Guia dos Telefones
de São Paulo - Listas Telefônicas
Brasileiras S.A. - classe 32.
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REGULAMENTO
Para Cobrança e Fiscalização
do
ImpOsto de Renda
Decreto n' 55.866 - de 25-3-65
DIVULGAÇÃO N9 939

VENDA
Na Guanabara
SeçÃo de Vendas : Av. Rodrigues AIves, 1

Agência 1: Ministério da Fazenda
Átande-se a pedidos pelo Serviço de Reemb6lso Posta
Em Brasília
Na sede do D .1. N .
•n••nn•nn••

N. 436.243 - lavioFF Dall'Igna
Cia. Ltda. - (marca) Bruno - classe 4a.
N. 468.726 - Brasil - Torsão
Tecelagem de édaS Brasil Ltda. clame 22.
N. 479.982 - Menezes - Gentil A.
de Menezes - classe 41.
Expressão de Propaganda Indeferidit
N. 425.341 - A Loja Panorainica
da Cidade - Casas Piranl .A. 88 Comércio e Importação - classes 6
8 - 14 - 21 - 23 - 32 - 36 - 37.
Titulo de Estabelecimento Indeferido
N. 403.198 - Real Restaurante
Jeranimo Gonçalves Peixoto
classes 41 - 42 - 43.
N. 304.280 - Indústria de Artigos
Para Esportes Atlas - Indústria de
Artigos Para Esportes Atlas Ltda. classe 49.
Exigências
Têrmos com exiganclas a cumprir:
N. 320.201 - Plurimetal Indústria
Metalúrgica de Precisão Ltda..
N. 321.171 - Agricobraz Sociedade
de Expansão Agrícola e Comercial
Ltda.
N. 321.924 - Aparelhos Elétricos
de San Aes Ltda.
Transferência e Alteração de Nome
de Titular de Processos
Foram mandados anotar nos processos abaixo mencionados as transferências e as alterações de nome:
Puna Corp Ltda. - Transferência
na marca Pursettes n. 277.888.
Diversos
N. 414.802 - Minas Empreendia
mentos Técnicos e Assistencia . A,
- Aguarde-6e.
N. 415.766 - A J Renner S.A.
Indústria do Vestuário - Aguarde-se.
N. 416.303 - Retifica Lanova Limitada - Aguarde-se.
N. 418.966 - Indústria de Componentes Eletrônico Evetron Ltda. -•
Aguarde-se.
N. 428.174 - Panificadora Nova
Pérola Ltda. - Aguarde-se.
N. 429.201 - Panificação Rio Lima dos Pilares Ltda. - Aguarde-se.
N. 442.529 - Avon Products Inc.
- Aguarde-se.
Prorrogação de Marca
roiam mandadas anotar as prorrogações dos seguintes processos:
N. 659.383 - Goiana - Goiana
S.A. Indústrias Brasileiras de Matérias Plásticas - classe 17.
N. 661.655 - Dinal - Dinal Distribuidora e Importadora Nacional de
Bijouteria Ltda. - classe 13.
Prorrogação de Frase de Propagande
N. 472.811 - Crediobraa Plano
Vendas a Prazo Mais Suave da Cidade - Eletro Radiobraz S. A.
classe 8.
Prorrogação de Nome Comercial
N. 475.565 - Ulysses Ribeiro
Cia. Ltda. - Ulysses Ribeiro & Cia.
Ltda.
Prorrogação de Titulo de
Estabelecimento
N. 667.681 - Rodoviário Mercantil Ltda. - 'Rodoviário Mercantil
Ltda. - classe 33 (até 18-8-75).
Retificação de Pontos Caracteristica

PREÇO: Cr$ 400

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADOS
Dia 1 de junho de 1965
Notificação
Unia vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo art. 14 da Lei
n" 4.048 de 29 de dezembro de 1961
e mais dez dias para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não
tendo valido nenhum interessado, serão 10ff0 expedidos os certificados
abaixo:
Marcas deferidas
N9 161.435 - Montblanc
Montblane Simplo GMBH - Classe 17.
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N. 130.759 - Privilégio de Inve.n.
ção eara liôvo Borrifador Para L1,
quidos em Geral - de Fang Maa
Chien e Isan Hong Chi - Ponta
publicados em 20-5-65.
N. 132.854 - Privilégio de Inven•
çáo para Um Recipiente Hermética
a Bacteria - de Brunswick Corp Ponta:z publicados em 20-5-65.
N. 131.118 - Privilégio de Inven.
çãci para Recipiente Oco Retangulai
Para Liquidas Pôs e Semi-Sólidos de Hedwin Corp - Pontoe publicados

em 20-5-63,
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Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação conlesara
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pes101o. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Dspartarnento
Nacional da Prop riedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Trinos na. 633.524 e 653.525, de
17-2-65
1<av lsran Plásticos Ltda.
São Paulo

batedeiras, bicas, bombas de óleo, braços. burrinhos . blocos .de motores, bronzinas, blocos, barras. bombas de ar comprimido, bombas lubrificantes, botnisas
lubrificantes, iocitnbas de circulação. bambas de cornustivel para motores. bombas
de água e gasolina para automóveis,
bombas hidráulicas, bombas centrifugas,
rotativas, de deslocamento e a pistão,
bombas eltricas. bombas para liquidas,
para pressão hidráulica e para compresTermo n.° 683.674. de 18-2-1965
sões. bombas elétricas para pneumáticos,
Univer.sai Tom' — R.s:iagens e
brunidores para cereais, máquinas ha,
Turismo Limitada
tedeiras, máquinas brunirloras, máquinas
Guanabra
pára bordar, máquinas betoneiras, cruzetas. cilindros, câmbios, cabeçotes, cas
misas, sárter de embreagens, cárter de
- 22
motor, comutadores, cubos de placas
Têrmo n." 683.677 de 18-2-1965
de embreagens, cu latras de cilindro do
Fried. KruPP
motor, caixas de lubrificação, carburaClasse so
Alemanha
dores. cabeçotes do cilindro, máquinas
Comércio de venda de passagens e
para cortar frios. coróas. carteias, caturismo nos seus vários asussios
deias cortantes para entalhar, camisas
para cilindros, cardans, máquinas cataTérnio n» 683.675, de 18-2-1965
doras. caldeirar máquinas de costura,
Mário de Oliveira Lobâo Filho
máquinas adaptadas na construção •
Guanabara
conservação de estradas, corte de maClasse 8
deiras e carretos, máquinas para cortar
Imãs permanentes, especialmente imã e moer carne e legumes. maquinas elasaderentes flexíveis placas aderent isificadoras, máquinas de contar„ maquimagnéticas, e partes de ímãs pasma
nas para cortar• máquinas compressoras.
nentes; núcleos de imãs permanentes carretéis, máquinas cravadeiras. carreiClasse 11
ros hidráulicos, máquinas para fabricar
Artefatos de alumínio, bules. caçarolas,
Tèrmo n .° 683.678, de 18-2-1965
canhões, máquinas para fabricar cigarclodairas, caldeirões, conchas, espuma(Prorrogação)
deiras, c.rigideiras. panelas e baterias Bürler do Brasil S.A., Indústria e ros, máquinas para tirar cortiça, distribuidores de gasolina , dispositivos de arde cosinha, formas, bolos, garfos e
Comércio
ranque, diferencial, dispositivos dg igniforma de pizzas
São Paulo
ção elétrica para motores, dínamos, dragas. clesnatadeiras cara manteiga. des.
Têrmo a' 683.676, de 18-2-1965
bbradores de cana forragem, máquinas
PRORROGAÇÃO
Mário de Oliveira Lobão Filho
desem p alhadoras. máquinas debulhadoGuanabara
ras, descascadoras, desintegradoras . máBlJBLER DO BRASIL S.A.,
quinas distribuidoras de concreto e barINDUSTRIA E COMÉRCIO.
ro. espuladeiras, eixos de direção, eixos
de transmissão. embreagens. engraxadores centrífugos para forjas, engenhos
Nome Comercia/
de cana.. expremedeiras para manteiga,
Térmo n.° 683.680, de 18-2-65
Nome Comercial
engrenagens para mancais, engrenagens
(Prorrogação)
de cremalheiras, engrenagens para eixos
Tênno n. 683.679, de 18-2-65
Recomag Representações Limitada
de manivelas, engrenagens de parafusos
(Prorrogação)
Guanabara
'sem fins, engrenagens de distribuição,
Hans Schwarzkopf
engrenagens multiplicadoras, esteiras
Alemanha
transportadoras, elevadores hicIrSulicos,
PRORROGAÇÃO
Classe 48
exaustores de forjas, esmeris, espulas,
máquinas encanatórias. máquinas cisaestriaras, elevadoras. máquinas ensaca•
duras, elevadoras. máquinas de esculpir,
PRORROG4CÁ-0
diafragmas. engrenagens de comando
das válvulas. maquinas empilhadeiras,
máquinas para estak, ros, eixos de CO.*
Cio-se 6
mando ai wenn, n oara eixos de s.oPara distinguis máquinas para mdústrias ímans].) àas va . vii l as e para Piau de matexteis em geral. máquinas e suas partes nivelas. máquinas de estampar. máquiintegrantes para fins industriais: má- nas de esticar, máquinas para escavação
quinas de precisão: maquias operatrizes, de terra, máquinas para extração de
Clas.sv 48
motores e suas partes: peças para vet- óleos. filtros para limpeza dO motor,
Para uistinguir: Pertumes. essências, ex. culos:alavancas. alternadores, acelera- filtros para óleos, foles de forjas, fretratos água de colônia água de touca- dores, anéis de istão, anéis de esferas sas. fusos, fornalhas para fundição. furador, água de belezr, água de quina. para rolamentos, anéis de óleo, anéis
spUnas para furar
água de rosas, água de alfazema, água para facilitar o arranque dos motores, i ricePnirtaras,r fornalhas
f° al harná
fr é r-e
,ara barba. loções e tónicos para os as.éis de segmento, autolubrificadores. micos, máquinas dle fabricar papel, mácabelos e para a peie, brilhantina, ban- anates. aparelhos para mistura de com- ouinas para o fabrico de fumo. máquidolia.2,.. batons. cosméticos, fixadores bustíveis, de motores a explosão., má- nas para tabricai gelo. máquinas para
de penteados. petróleos, óleos para os quinas de abrir chavetas, máquinas afia- fabrical telas de arame guilhotinas,
:abalos, creme evanescente cremes gor doras para ferramentas de cortes, iná- guindastes, geradores de eletricidade,
durosos e pomadas os -a lim peza da ne oninas para arqueação de embalagens e quindastes, geradores para corrente conle e "maquilna" depilados desodo- VcI l litTleS, máquinas para afiar, máquinas t s na e alterriaJa. geradores de raiitrictrantes, vinagre aromático. ph de mirro' para ajustar. máquinas de atarrachar. dade. máquinas para galvanoplastia . gacaras colas a frio e co: a não incicidas
em :nitras classes, para otiiachz-, para
cortumes, para mai-cirieiros para sapapara
teiros, para vidros, pai- ti
correias, pasta e peciras para abar
wiesivos*
rebolos, adesivos para
aziltelos.
para ladrilros e adesivris
a;cOes de material plástico p ara indüsatuis, carreteis par me n eiiu.,.?ri: e guar.
tria geral de plasticos

"4

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir calçados cm n geral: Alpercatas, botas, botinas, botinhas, chinelos. galoc.sas, po l ainas, perneiras.
sandálias, sapatos, sapatos desportivos
e tamancos
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de matarias
plástica e de nylon: Recipientes tabrl.
cados ar material plástico, revestimentos confaccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos. bules bandejas
bases para aele liones, baldes. bacias. Salsas caixas. carteiras chapas. cabos
para ferramentas s uterasilios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de ali
mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, colheres. conchas. cestas para pão. cega
nhas capas para álbuns e para livros
cálices. cestos. castiçais para velas
.caixas para guarda de objetos, crtu.
chos coadores para chá. descanso para
pratos. copos e copinhos de plástocc
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes. solherinhas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorve res, for.
minhas de plástico para sorvetes. discos
embrea g ens de material alaolco embalagens de material plástico para sorvetes estoios para oblatas, espumas de
nylon, esteiras. enfeites para -,rtomáveis massas anta -ruidos as.,adores de
pratos funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, tios de cemiose, fechos
para bolsas tacas guarnições quarnl.
pões para chupetas e mamadeiras guar
picões para porta-blocos guarnições
para liquiditicaciores e para ,iatez:eiras
k frutas e legumes. guarnições de ma.
teria' plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas. gartus. galerias
para cortinas. jarros, laminados. piasticos. lancheiras. mantegueiras. ina,as,
orinóis, pendedores de soespas Nomdo.
res para móveis, pires. pratos. palitei
ros. pás de cosinha. pedras pomes, artigos. protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas. .chites, rodinhas. recipientes, suportes suportec para
guardanapos, saleiros tubos. tigelas.
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástica, sacolas, sacos., saquinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos, £-

:7404.04

e talco pelumado ou não, )apis para
oestana e sobrancelhas, preparaaos par=.
embelezar cilios e olhos. cari-min para
J rosto e para os lábios, sabão e creme
para' -.altear. sabiTto liquido perfumada
ou não, sa peastes. dentitricios . em po
pasta ou liquido; sais perfumados para
:.aaJiJs, pentes, vaporizadores de parkine; escovas para dentes, cabelos, unhas
eilic,“ rum 'e louro. saquinho perto.
macio, preparados em po, pasta. liqui
do e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cumular: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, dlios e pintas ou sinais are,
ficiais. óleos para a pele
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Linha 4: Centenário
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MARCAS DEPOSITADAS
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Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de C9 dias para o deferimento do pedido. Durante ése prazo poderã.o apresentar suas oposições ao Departamento
Aaclonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem, prejudicados com a concessão do regittro requerido

Tênno n.° 683.681, de 18-2-65
zeificadores de líquidos combustíveis,
Braz Maximo Libero Maiolino
ouincaos, injetores para carburadores,
Guanabara
maquinas de impressaot , fôrnos industriais ( tornalhas)• máqufnas insufladoras, maquinas limadoras. máquinas para
lavar vasilhames em geral, inácrainas
para fabricação de bebidas refrigerantes,
de água gazeificadas, maquinas de arrolhar e tampar garrafas máquins para
engarrafar betud.i.s e líquidos. máquinas
para colagem dos rótulos em vasilhaClasse 33
mes, máquinas para fermentar e mistuTitulo
rar bebidas, juntas universais para condutos d'água de motores e máquinas,
Têrmo
n.°
683.682.
de 18-2-65
laminadores a frio e a quente para aço
Braz Maxim° Libero Maiolino
e outros metais, lançadeiras. lubrificadoGuanabara
res centrífugos, máquinas de lavar praroupas.
máquinas
lixadoras.
matos e
cacos, mancais motores elétricos, nicacidras, martelos mecânicos . moinflos
para cereais, maçarocas, rnarteletes malacates. motores, mancais para brocas;
motores de combustão interna, motores
diesel. macacos para brocas macacos de
rbscas, de parafusos e hidraulicos maneais de roletas, molas, mo l as de válvulas. mandris, magnetos para motores;
Classe 33
magnetos de ignição. mecanismo imTitulo
pulsionador do diferencial, mineração,
multiplicadores , máquinas misturadoras
Tèrmo n. 683.683, de 18-2-65
de barro e concreto. máquinas para ma- liel essa Comércio e Indústria S. A.
lharia, máquinas para movimento de
São Paulo
terra, máquinas para moldagem . picados
de forragens. pinhões, pistões de motor;
polarizes. motores a explosão, a combuatão interna e elétricos, prensas. punVERMELHO
ções. plainas de mesa. n'ainas limagoras,
placas para tõrnos, prensas hidráulicas,
máquinas para panificação e maquinas
para fabricação de massas alirnenticias.
máquinas para fabricação de papel, pontes gigantes, platinados para veículos,

Análises Clinicas
Laboratório Central

jarras; machadinhas, molas para ports
molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas: puas, pás, pregos, parafusos, picões. portasgélo; po.
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros.
panelas scadanas, ralos para pias, reta.
tes, regadores; serviços de chá e cai-é-serras. serrares, sachos, secarrolhas; te
souras, talheres, talhadeiras, torquezes,
r.enazes, tra variei/ as telas de arame, tor.
atiras, trincos. tubos Para encanamento
trilhos para portas de correr, taças.
aravessas turíbulos, vasos, vasilhames
ver :a mas
Termo n.° 683.684, de 18-2-65
Etats° Domésticos 4. 5 Centenário
Ltda.
Rio de Janeiro

Análises Médicas 4: Centenãrío
Laboratório Central Indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos para fins
Cite s, instrumentos científicos e aparelhos didáticos, aparelhos elétricos em
geral, acessórios de aparelhos elétricos,
emérometro, amplificadores, aparelhos
de -alta tensão, anemómetros, antenas
alto falante acumuladores, aspiradores
aquecedores, abatjours, bules elétricos
bobinas balcões frigorit.cos, binóculos
brõmetros, balanças, batedeiras para li
quidos, e massas, cafeteiras, craves automáticas, chuveiros elétricos, compas
sos. câmaras frigorificas, câmaras cine
matográf cas, campainhas elétricas, chassis, chaves de antenas, chaves de alavancas, diais. enceradeiras, estilizadores.
esquadros de agrimensor, fios terras.
para engomar e passar e ferro elétrico
fios ara eletricidade e ferro elétricos
para solda

Têrt110 n. 5 683.686, de

18-2-65

Cerâmica Da'ma Ltda.
Rio Grande do Sul

ALM
Indústria Brasileira
Classe Tal
Tijolos e telhas
Temo n.° 683.687, de 18-2-65
Produções Ponográficas Coledisc Ltda.
Guanabara

C iedisc
Indústria Brasileira,
Classe 8
Discos

Tarmos os. 683.688 e 683.689. de
18-2-65
Indústria Térmica Brasileira S. A.
Rio Grande do Sul

irCilnOler
Indústria Brasileira

aliasse 2a
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabriinos. pedais de alavancas. de embreade material plástico, revestimencados
gens, planetárias de parafusos sem fim
tos confeccionados de substâncias anie de rodas. polias, máquinas para olaria,
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
máquinas pulverizadoras, máquinas de
armações para óculos. bules, bandeias,
polir, receNiculos. rolos. ro'etes, ressalTermo n.° 683.685, de 18-2.65— bases para tele'sanes, baldes, bacias, boltos repulsionadores de rolamentos e
Dr, Américo Bertil Carlson
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
Rio Grande do Sul
Classe 11
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
consumo de gasolina, retentores de gra-. Ferragens, ferramentas de. tôda espécie,
caixas para acondicionamento de alixa, de óleo e de cilindro. redutores si- cutelaria em geral e outros artigos de
mentos, caixas de material plástico ?ara
lenciosos. máquinas de rosquear. ma- metal, a saber: Alicates, alavancas, arbaterias. coadores. coos. canecas, coquinas rotativas para usinar ferro, aço mações de metal, abridores de latas,
heras, conchas, cestas para pão. cestiSO
nhas capas para álbuns e para livros
e bronze, máquinas para rotular, regu- arame liso ou farpado. assadeiras, açuN`
cálices. cestos, castiçais para velas,
ladores, serras mecânicas, segmentos de careiros: brocas, bigornas, baixelas,
pistões. engrenagens e parafusos sem bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
caixas para guarda de objetos, :riufim, silenciosos, sateltes, separadores de bules: cadinhos, cadeados, castiçais, cochos. coadores para chã, descanso pnta
11'
C'
lheres para pedreiros. correntes, cabides,
pratos. copos e capinhas de plástaeo
graxa, óleo e cilindro, máquinas seca- chaves: cremones, chaves de parafusos,
para sorvetes, caixinhas de ptastico
deras. máquinas para serrar. máquinas conexões p
ara encanamento, colunas,
para sorvates. colherinhas, pas'nhas,
salgadeiras para manteiga, teares, tur- caixas de metal vara portões, canos de
garfinhos de plástico para sonatas, forbinas. torcedeiras. tesouras rotativas, te- metal. chaves de fenda, chaves inglésa,
minhas de plástico para sorvetes. discoa
souras mecânicas. tórnos revolver. tôr- cabeções, canecas, copos, cachelsots.
embreagens de material plástico emba-nos mecânicos, trilhos. tupias, tranchas, centros de mesa. coqueteleiras. caixas
lagens de material plástico para srrvetraia-as'. transportadores automáticos ',ars acondicionamento de alimentos,
tes estojos para objeto*, espumas de
para alta e baixa pressão, máquinas la- calderões, caçarolas, chaleiras. cafeteinylon, esteiras, enfeites para automóvadeiras máquinas nara terraplanagem ras, conchas. condores: distintivos doClasses: 32 e 50
veis, massas anti-ruidos, escoackwes de
hradiças;
enxadas,
enxadões
esferas
maquinas de soldai tuchos de válvulas.
revistas
e
publicações
em gr isolantes, filmes, fios de cemlose, fechos
esguichos. enfeites oara arreios Jornais,
maquinas para indústrias de tecidas, ma- engates
sstril aas esferas para arreios, espumas:ral, programas radiofônicos, impressos para bolsas, facas. guarniabes guarnl- •
quinas para tecidos de tapeçarias, mádeiras; formões, foices. ferro 'saro cerra, em geral, programas televisionados, ções para chuoetas e mamadeiras, guarqtanas trituradoras, máquinas térmicas,
teatrais e cinematográficas e re- nições para porta-blocos guarnições
aapim ferrolhos. facas ' facões, f echa ;
máquinas de trançar. • máquinas de tricoca
¡rateiras. ;vistas. Cabogramas. cartazes impressos. para liquidificadores e para batedeiras
duras, ferro comum a carvão.
tar máquinas urdideiras, valvulas para funis. fôrmas para doces. freios 'sara literais de propaganda. clichés, em de Lutas e legumes. guarnições de mamotores, válvu'as de aspiração. trans- estradas de ferro, frigideiras; ganchos iões termoplásticos de identidade, eti- terial plástico para ctensilios e °Netos
narradores mecânicos, velas de ignição gre l has, garfos. ganchos para qudsos, (metas imptessas. faturas, folhinhas im- guarnições para bolsas, garfos, galerias
a ...a motores. virabrequins, ventoinhas e gonzos nara carruagens: insígnias: 1:- 1 pressas, notas promissórias, recibos,
Para cortinas, jarros. laminddos, plásmáquinas ventiladoras
ticos, lancheiras, mantegueiras, matas,
mas, lâminas, licoreiros, latas de lixu:'
rótulos
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MARCAS DEPOSITADAS
PulalIcação feita da acórdo com a art. 1.1a da Código da Propriedade Indu.strial. Da data cia publicação começará a
corres,a prazo ae ea dias rara o deferimento do podido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
2,:aalaaal Ca liacasieriade Industrial saneies que se julgarem prejud:cados com a convulsão do registro requerido
oriaóis, pendedores de roupas. puxadores para móveis, pires; pearoa pautei
ras. Pás de coisinha, pedras pomes. arti.
gos, protetoes para documentos,
aadores de . água para uso deméseco
porta-copos. portaatiaueisa porta-notas
porta-documentos, placas, rebites, rodi•
alma reçipientea suportes suportes para
guardanapos. saleiros ru fam, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para serio•
gas travesaas, tipos ir material plás.
tico, sacolas, sacos, saquinhos, aa.silbamas para acondicionamento, vasos, 'acaras. colas a fria e colas !lar; iaalcidas
era outras classes, para borracha. para
cortwnes. para marciranros. para sapa.
tairos,. para vidros. pasta adesiva paia
correia.t pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para tacos. aiesivos
para ladrilros e adesivos para azuleios
anéis, carretais par tecelagem e gaar
tuções de Material plástico para indústria geral de plásticos
Classe 8
Aparelhos. acessórios ou ars:trechos
elétricos ou usados na eletricidade, inclusive medidores, a saber: aspiradores
de pó, antenas, acumuladores, aquecedores. alarmes, alto-talantes, adaptadores. mopercanetros, batedeiras. bamba.
para água, capacitares, condesandores,
chuveiros, chaves, campainhas, corne- tas para veiculos, caixasstiasiveis, diais.
discos gravados, enceradeiras. estirila
zadores, estufas, ebufidores, fogões. tualvela, ferros de passar e engomar. torno, fogareiros, fios, ferros de soldar
tanografos. geladeiras. Interruptores, intercomunicadores, lâmpadas, lanternas
lampadas fluorescentes. lqualificadlores
pilhas, rádio-emissores., rádlo-receptores
relógios, reatores para luz fluorescente
sinalizadores lampejantes, soquetes, secadores para os cabelos, transtormada
res. telefones, torneiras, tornadaa ta
conditas, termostatos. televisores. to.
cadores de discos. transitorea válvulas
ventiladores, voltímetros, vibradores e
arattornetros
Termo a.° 683.690. de 18,2-65
Ica — Indústria de Camas Automáticas
Ltda.

papeis de carta, memorando, envelopes, réguas, raspadeiras de borrões, acudis blocos, pincéis para desenhos pastéla
cartões de visitas ou comerciais, fatu- percevejos para papéis. perfuradores, de tintas para desenhos, prensas, prenras, avisos. recibos, cheques, carnais de para mimeógrafos, tintas e tinteiros
dedores de papéis. ganchos e estiletes
propaganda, promissórias, ações, bilha.
para papéis. /ai-cevei-os para papéis, fiTermos os. 683.695 e 683.696, de
tas e passagens: vendas de passagen.
tas para máquinas de escrever, molhas,
18-2-65
aéreas terrestres e marítimas
dores e comassoa
&nana S. A. — Indústria e Comércio
Classe 32
de
Tintas
Termo n.° 683.698, de 18-2-65
Para clistinguir: Revistas, jornais, anuaSão Paulo
Dainilionbungu Co. Ltd,
rios, almanaques livros, álbuns. boleJapão
tins. catálogos. peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão
Termos os. 683.693 e 683.694, de
18-2-65
Suvinil S. A. — Indústria e Comércio
de Tintas

São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins. catálogos. edições impressas, revistas. órgãos de publicidades, programas ra aofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinernatoçrrálicas, programas, circenses
Classe 50
Para distinguir: Papéis de carta. papéis
de calmo. cartões cornerciais e de visitas impressos, envelopes de qualquer tipo, recibos. faturas, duplicatas, letras
de cambio. cheques, notas promissórias
debentures, apólices. ações, folhinhas
passagens aéreas, ferroviárias, rodoviárias marítimas, beta como bilhetes de
sorteios, bilhetes de loterias, cupons e
impressos em geral

SU P*1
Indústria Brasileira

Classe 50
Para distinguir: Impressos para 1130 em:
Cheques, duplicatas, envelopes, faturas.
nótas promissórias, papel de correspon,
ciência e recibos, impressos em cartazes,
placas, tabuletas e veículos, bilhetes
imOressos
Classe 32
Album, catálogos, folhetos, jornais peças teatrais e cinematográficas, programas de televisão, programas radiofônicos, publicações em geral e revistas;
brochuras, livros impressos, papéis de
música e outros papéis impressos
Têrmo n.° 683.699. de 18-2-65
Dainihonbungu Co. Ltd.
Inalo

Tema ri.° 683.697, de 18-2-65
Dainihonbungu Co. Ltd.
Japão

PENT E

Classe 17
Artigos para escritório. almofadas - para
Classe 17
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas. arquivos. bcelachas, Para distinguir: Almofadas para carimberços para mataborrao. borrachas para bos e para tinta, abridores de cartas.
,Indústria Brasileira
colas, brochas para desenhos, cofres, borrachas, arquivos, berços para matacanetas. canetas tinteiro, canetas para borrão, brochas para rola ou desenhos.
Classe 40
desenho. cortadores de papel. carbonos. canetas, canetas tinteito, canetas para
Berço
amanhos, caricnbadores, cola para papel, desenhos, cortadores de papel, carbonos.
caiadores, compassos. cestos para cor- carimbos carimbadores„ cola para papel.
Tarem na. 683.691 e 683.69.2. da
respondência. desenhadores, duplicado- ,craions. caiadora, cestas para corroa18-2-65
Suvinil S. A. — ladústria a Comércio res. datadores, estojos para desenhos. • pondencias. desenhadores., datadores esestofos para canetas. estojos com minas. tojos para desenhos, estojos para lápis.
.4e 'Fintas
esqutafraa. estojos oara lápis. espetos.
São Paulo
estiletes para papéis. furadores, fitas ' estojos para canetas estojos com. minas..
para máquinas de escrever, grafites,. esq uadros, lápis em geral. lapiseiras.. lapara lapiseiras. gama arábica. gractmea- cres, graates para la p iseiras tintas pa,
dores. lápis em geral, lapiseiras. ma- ra escrever. tinta para desenhos, tinta
quinas para apontar lápis. nanas para para marcar, goma arábica para colar
grafites. minas para penas. máquinas de papeis. furadores. maquinas e apetrecroa
Indústria Brasileira escrever. máquinas de calcular. magui- para apontar lápis., minas para grafites
r a de sornar. máquinas de multiplicar. nlitl" Para Penas tinteiros, porta-tinteiClasse 50
mata-gatos porta-tinteiros, porta-carim- roa. porta-carimbos oorta-canetas. des.
Para distingairs O timbre de todos os bos. aorta-lápis, porta-canetas. porta- raras, rara r: /i e canetas, raspadeiras
Impaessoa comerciais, tais como: cartas, prensas, prendedores de papéis. 'fria borrões réguas, porta-cartas, porta-

OrarISCP

1

HOMERUN
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abri,
dores, de cartas, arquivos. borracha/
berços para mataborrão, borrachas para
cotas. brochas para desenhos, cofres
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para pape/
coladores, compassos, castos para coo.
respondência desenhadores, duplicado.
res.. datadores. estojos para desenhos
estojos para canetas, estofos com minais
esquadros, estojos para lápis, espeto.
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica. grampeia.
dores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites. minas para penas: máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquina.' de somar. máquinas de multiplicar.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carán.
bua, porta-lápis, porta-canetas, portas
cartas, prensas. prendedores de papéis.
percevejos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atendia
para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Termo n.° 683.700, de 18-2-65
Indústria Térmica Brasileira S. A.
Rio Grande do Sul

Ternioler
Classes: 1 a 50
Expressão de propagaada
Tèrmo n.° 683.701. de 18-2-65
3cornig — Indústria e Comércio Minai,
.
Gerais Ltda.
G:anais:ira

Classe 37
Para dist agua: Almanaques agenda
anuários, álbuns frnressos, boletins, ca.
talogos. edições impressas. revistas, to
gacis de publicidades programas radio
fanicas, rádio-televisionados, peças tea
trais e clarmatoaráficas. programas cir,
canses
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Termo n.' 683.702, de 18 2-65
VitiViricoa Cereser S. A.
Sã3 R11:10

feitos de algodão, cânhamo. linho, juta,
seda, raion lã pelo e libras não
Termo n.° 683.706, de 18-2-65
Lola do Japão Ltda.
São Paulo

Termo n.° 683.710, de 18-2-65
Esal — Equipamentos e Acessórios
Para Soda Lt
Guanabara

"DO JAPÃO

,
mesa, trens e vias férreas para briapue.
dos, varas para pesca, varas para
soltar, vagonetes e zepelins
•
Têrmos as. 683,712 a 683.715, de
18-2-65
A. Brambilla S. A. Indústria e
Ccxnércio de Máquinas e Acessórios
Ltda.
São Paulo

IND. BR/MLEIRA

Classe 42
Vinhos
Termo ri.° 683.703. de 18-2-65
Taajas Ceilato Ltda.
Sn° Paulo

"LOJAS CEILÃO"
SA0 PAULO
Classes: 18, 24, 38, 41, 45, 46, 48 e 49
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 683.704, de 18-2-65
Indústria de Isolantes São Roque Ltda.
São Paala

IND. leIRASILE1194

Classe 8
Isolantes
Termo n.° 683:705, de 18-2 65
Lojas Ceilão Ltda.
5".-ea la

•1

CE ILÃO "
IND. BRASILEIRA

Alamares ,11,1eador es Qui-a espartilhos
e calçados. ataduras de algodão para
diversos fins exceto para fins medicinais. bandeiras, bordados braçadeiras.
borlas cadeado, caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos cordões, debruns. lã fitas forros franjas
festão feltro para órgão. fofos galardates lamparinas, mochilas, mosquiteiros. nesgas. ombreiras e enchimentos
fazendo ac ate dos mesmos palmilhas
para acamas de homens e senhoras
pancas para enfeites de móveis, não
pa.ssamaries. pavios, rédeas, rendas retelas, tampos para almofadas, não kizendo parte de móveis, artigos estes

Classe 5
Material de solda
Classe 21
Termo n.° 683.711, de 18-2-65
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para Bazar de Brinquedos Viviane Ltda.
Guanabara
diversos fin:s, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,'
borlas, cadeados caas ara móveis e I
planos. carapuças para cavalos cor- I
dOes, debruns, lã, fitas torros traniaa
festão, feltro para órgão. tolos caiardates, lamparinas, mochilas, mosquiteiClasse 19
ros, nesgas. ombreiras e enchimento
para roupas de homens e senhoras. jogos, brinquedos, artigos despartivos e
panos para enfeites de móveis. não passatempos. a saber: álbuns para refazendo parte dos mesmos, palmilhas cortar e armar, aviões. automóveis, aros
passamaries, pavios, rédeas, rendas re- argolas, bercinhos. boneaas. bonecos.
des, sacas. sinhaninhas para vestidos baralhos de cartas bolas, para todos ias
telas, tampos para almofadas, não
esportes, brincniedos em forma de ania
sendo parte de móveis, artigos éstes mais, balões cie brinquedo, bilhares.
feitos de nlgodrio, cânhamo, fir.ho, fura bringcedos macanicos. brinquedos em
seda. raiou lã pelo e fibras não
forma de Instrumentos musicata. brio.
incluídos em outras classes
quedas em %rine de armar. brinquedo.
em forma de ferramentas, brinquedos eia
Termo n.° 683.707; de l8-2-65
forma de máquinas, brinquedos de corda
Loja do Japão Ltda.
e
brinquedos de borracha com ou sem
tino Pnula
assovio, carrinho* 'carrocinhas. caminhões, cartas de togar, chocalhos. caneleiras paru esportes. cartões para lóto
de brinquedo, casinhas de ar"LOJA DO JAPÃO" casinhas
mar. cadeiras de brinquedo, carteiras e
envelopes com fõlhas para recortar e
. SA0 PAULO
armar, calçados para 'bcfecos. cordtas
para pular. clavinas para tiro ao alvo
copos- de dados, caixinhas de músiza
Classes: 18. 24, 35, 41, 45, 46. 48 e a9 dados, dardos, discos, dominós, espingardas ele briugaedo. espingardas ale
Titulo de estabelecimento
vento, estaguinhas para lagar. enigmas
engenhos e guerra de brinquedo, feriar
Termo m a 683.708, de 18-2-65
Lanchonete Caçula do 4. 0 Centeratrio nhos de engomar, ferramentas para cri
maças. figuras de aves e animais, fiLtda.
Guanabara
guras para gogo de xadrez, fogões
fogõesinhos de brinqcedo, logos de luganchos, para pesca. guizos para crian
ças. halteres, iõiõs, iscas artificiais para
Desta. ;cimas- de damas, logos de domin6. logos de ractiktie, linhas para
oesca luvas para hcx. para esgaimas,
para jogador de pala, para loga apr de
maacaraz carnavalescas, mesas de
INDÜSTRIA 'BRASILEIRA
bilhar de campista, de roleta. é Ia
.12.1a...:sr. 41
drez. mobilias de brinquedo.Yariniatáras
Substãncias alimentícias e seus Prepara- de maqiiinasa. ' miniaturas de utensílio/
domésticos, patins patinetes. piões. pedos. ingredientes e alimentos
tecas, ocos de jogos de damas, piau
Têrona na '683.709. de 18-2-65
t,uelas para grnasticas. peças de jo.4or
Auto Pecas Catrte Ltda.
de dominó e xadrez. pelotas, pianos e
Gu--,
outros instrumento: musicais de brinquedos, pistolas de atirar fiaras. paga.
gaios ,de papel. panelinhas, quebra-cabeça em ofrrn. de armar, raquete:, redes de pesca, redes para logos, rodas
de roleta revólver de brinquedo, solda.
iNDOSTPITA 1311ASILEMA
dinhas de chumbo, táboleiros para
CLisse 21
gos. tacos de bilhar, tambores para cri.
atiças, tamburécs, tambo retes, tenls de
Artigos da classe

lity4kaffé2

CAÇULA DO
4.° CENTENÁRIO

CATE TE

NEOPENA
1._
IND. BRA' SILEIRA :

Classe
Aço em bruto, aço preparado, tC4
doce, aço vara tipos, aço fundido. 'USA
oarciaknente trabalhado, aço pálio, 11W
refinado, bronze, bronze em bruta ou
oircialmente trabainlado, bronze de
manganês. bronze em nó. bronze ecn
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente p reparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, coura,,as. estanho butzto
p arcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês. ferro velho,
Rasa . oni bruto ou parcialtr ente trabalhado, gusa temperado, gusa airieáp'et
laminas de metal, lata eco fólha, latão
em fõlha. latão em chapas, latão em
yen:alheies, ligas metálicas, limalha&
magnésio, manganês, metais não caba!fiados ou p arcialmente trabalhados. pietais em massa, metais estampados,
metais para solda, (liguei. zinco
Classe 6
Ejetores de ar e de vapor, injetores
aspiradores, dispositivos de elevação,
levantamento e transporte, e contrólea,
acessórios, partes e componentes para
os mesmos; Aquecedores de água de
alimentação p.i.m., máquinas de cortar-frios, bombas de ar para pnetnnáticos, bombas para gazolina, de incéndo e elétricas, betoneiras. brocas elétricas, 'burrinhos e insu9adores de ar,
buchas quando parte de máquinas, 'cal(Jeiras a vapor, carburadores, carimbos, de Orno, carneiros hidréalicos
cavadeiras p.f.m., contraidorea de
tomo p.i.m., chumaceiras ou mancais
de anti-frieçâo coletores de limamos.
e motores, coa pressoraa aondensadores. earos atua.ado par.e, de .n,águmas,
1.--maatos quando parte se /Ilág1.1:12a.S.
engenho de serra, engenho de cana,
engrenagens guando parte de ratilulnas, freios quando parte de máquinas,
guincros de fricção, 'guinchos para caçambas de arrasto, guinchos de transporte aéreo, geradores a azoligra,
uindastes, limpadores de cano p
máquinas de imprimir, lubrafiCadOW1
quantia parte de máquinas a vapor.
máquinas de levar roupa, máquinas
de costura, máquinas de furar radial e
horizontal, máquinas para o fabrico e
acabamento de latas e outros recipientes metálicos, máquinas borracheiras
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e máquinas texteis, máquinas de tirar I
cortiça, máquinas de limpar e afiar facas, molas para máquinas, máquinas
frigorificas, máquinas de rotra'rt, martelos a vapor moinhoe e nós não agrido colas, motores de combustão interna.
elétricas e a gás, motores para bicicletas e motocicletas, pentes quando
part ede máquinas enteadores de tea
rei, rolos para estradas serras mecâ
IliCLn S, serras hidráulica. serras de fita
fiamos mecânicos, tõ-nos de revolvar.
tornos automáticos, tornos vertiaais
turbinas, tubulações para caldeiras,
velas de ignição para motores, válvulas e ventiladores, quando partes
de máquinas
Classe 11

Termo n.° 683.720, de. 18-2-1965
Cooperativa Sul-Riograndense
Habitação
São Paulo

COCP ERP,TIVA
SUL-RIOCRWDFSZ
EASIT

irU

Nome Civil
Tèrrncas ris. 633.716 a íti'-3.719, de
A. Bram3:11a S..1. 1: n dii,tr:a e
Cornèrcio ria 1.\''.....,a,11h12.:5, e A..e.rao: os
11,t(la
São

Ferragens. ferramentas de urda espécie.
cutelaija em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso or, farinado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas
bandejas, bacias, baldes, bornbonieres;
bules; cadinhos. cadeados, castiçais, co* lheres para pedreiros. correntes. cabides
chaves; cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de;
metal, chaves de fenda chaves inglesa.'
(-lasse a
cabeções. canecas, copos, cachepots. Para distinguir: Aço ema bruto. aço pre
centros de mesa, coqueteleiras, caixas parado aço doce aço para tipos e para
para acondicionamento de alimentos molas, aço instrumental e rápido, aço
calderôes, caçarolas, chaleiras, cafetei- fundido. aço arcialmente trabalhado aço
polido aço refinado baritas de soldar
ras, conchas, condores; distintivos, do- bronze em bruto ou pracialmente traba
bradiças; enxadas, enxadões, esferas lhado, bronze, bronze em pó. bronze
er4;rtes, esguichos, enfeites para arreios era barra e em fio, chapas de metal
estribos, esferas para arreios, espuma- chumbo era bruto ou parcialmente tra
balhado. cobre em bruto ou parcialmen
dei as. formões, foices. ferro para cortar
te trabalhado, couraças, discos elétro
capim, ferrol cros, tacas, facões fecha- dos, estanho em bruto ou parcialmente
duras, ferro comum a carvão, fruteiras, trabalhado ferro em bruto ou parcial
funis, fôrmas para doces,' freios para mente trabalhado, cerro em barra e em
chapa. ferro redondo. ferro fundido ferestradas de ferro, frigideiras; ganchas, ro maleável, ferro manganês fitas de
grelhas, garfos, ganchos para qudros aço para embalagens. guSa em bruto ou
gonzos para carruagens; insignjas; a- parcialmente trabalrados gusa temperamas, lâminas, licoreiros latas de lixo; da. gusa ma/cavei, lâminas de metal
latão em Fe:ilhas. em chapas e em ver)arras; machadinhas, molas para porta
galhões, ligas para soldar, ligas metálimolas para venezianas, martelos, mar- cas. lirnalhas. ma g nésio, manganês. meretas, matrizes; navalhas: puas, pás, pre- tais não trabalhados ou parcialmente
gos, parafusos, picões, porta-gelo: ;u- trabalhados metais em massa, metais estampados. metais para solda. niquel, 69seiras, porta-pão, porta-loias. paliteiros,
mio, ouro. paládio papel de estanho.
panelas roldanas, ralos para pias, rebi- platina.' poeira de zinco, prata, sucata
tes, regadores: serviços de chá e caf.,:. soldas tungstênio. zinco corrugado e
zinco liso em 'Olhas
serras, ,,serrotes, sachos, secarrolhas; . te' souras, talheres, talhadeiras, torquezes.
tenazes, travadeiras. telas de arame, tor
neiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para portas de correr, taças
travessas turibulos: vasos, vasilhames,
verrumas

densadores. eixos quando parte de máquinas. embolas q irando parte de máquinas, engenho de serra, enganho de
cana, engrenagens quando parte de máquina.: freios quando parte de máquinas, guir.,;:hos de fricção, guinchos para
caramii,asde ar mato, guinches de transporte aéreo, gerado-es a gazolina,
cl:ru,tes dmp,,t,lores de cano p.i..m., máquinas le imprimir, Mb/atiçadores quando p arte de maquinas a ‘ apor, maga nas 11 , - lavar roupa, máquinas de costura. mai i ninas de furar radial e horizontal, maquaras para o fabrico e acab,,icento de latas ou oritroi. recipientes
nu. .11:1.Hums borracheiras e mári nmas rexteis, maquinas de tirar corti
ça, ina l ai:ias ara limpar E' aliar facas
malas para maquinas, máquinas friori cicas. máquinas de rotular, martelos a
vapor, moinros e nós não agiacolas.
amto r ii , de combustão interna, elétrico:e a gás, motores para bicicletas e inotocic latas pentes quando parte de máquinas, enteadores de teares, rolos para
estradas, serras tnecanicas, serras hiri-álibi. as, :erras tita, tõrnos mecáaicos ',amos de reatólve., torno autornárico, tornos verticais, turbinas tubulaaões para caldeiras, válvulas e ventiladores quando . parte de máquinas

Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, 13,
nylon, lios plásticos, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurar,tricotagem e crofios e linhas para pesca, linhadas de
aço para pesca
Têrmo n. o 683.721, de 18-2-1965
Cooperativa de Habitação do Estado
do Rio Grande do Sul
São Paulo
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_ COOPERATIVA DE
HABITAÇÃO DO ESTADO'
DO RIO GRANDE DO SUL
Nome Comercial
Tèrrno n. 9 683.722, de 18-2-1965
Cooperativa de Habitação do Estado
do Paraná
S,::o Paula

COOPERATIVA
DE HABITAÇÃO DO.
ESTADO DO PARANA

Classe 11
Ferragens. ferramentas de tôda espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de
Nome Civil
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal. abridores de latas,
Têrmo n.9 683.723, de 18-2-1965
arame liso ou farpado, assadeiras. açucareiros: brocas, bigornas, baixelas, Cooperativa de Habitação do Paraná
bandejas. bacias, baldes, bombonieres;
São Paulo
bules; cadinhos. cadeados, castiçais. colheres para pedreiros, correntes, cabides.
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas.
caixas de Metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chave inglêsa,
cabeções. canecas, copos, cachepots,
centros de mesa. coqueteleiras. caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiNome Civil
ras, conchas, condores; distintivos, do.
bradiças:, enxadas, enxadões, estatal,
Termo n.o 683.724, de 18-2-1965
enpates. esguichos. enfeites para arreios,
Cooperativa de Habitação de São
estrabos, esferas para arreios, espumaPaulo
detras; formões. foices, ferro para cort.sr
São Paulo
capim. ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro comum a carvão, fruteiras.
funis. fôrmas para- doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos.
grelhas, garfos, ganchos para qudrus,
gonzos para carruagens; insignias; limas, lâminas, Ilcoreiros, latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas; puas. pás, preNome Civil
gos. parafusos, picões, porta-gêlo; oo¡eiras, porta-pão, porta-tolas, paliteiros,
Têrmo n.° 683 .725, de 18-2-1965
panelas roldanas, ralos oara pias, rebiCooperativa de Habitação do Rio
tes, regadores; serviços de chá e café,
Grande do Sul
serras. serrotes. sachos secarrolhas; teSão Paulo
souras, talheres. talhadeiras, torquezes,
tenazes, ravadeiras, telas de arame, torneiras, trinoss tubos para encanamenro.
. COOPERATIVA DE
trilhos oara portas de correr, taças
, HAB I TAÇÃO DO
.ravessas turibulos: vasos, vasilhames
verrumas

Classe 6
Aquecedores de água de alimentação —
p.i.m., máquinas de cortar frios, bom
bas de ar para pneumáticos, bombas
para gazolina, de incêndio e elétricas,
betoneiras, brocas elétricas, burrinhos e
insufladores de ar, buchas quando parte
de máquinas, caldeiras a vaor, carbura,
Classe 22
dores, carimbos de ten:no, carneiros hiFios de alcodão, cânhamo, juta, lã, dráulicos, cavadeiras p4i.m., cdntrainylon, Elos plásticos, fios de seda na- dores de tOrno p.i.m., chumaceiras ou
mancais de anti-fricção, coletor ss de
tural e rayon, para tecelagem, para
diswrios e motores, compressores. conbordar, para costuraistricotagem e croché. Fios e linhas de tbda espécie,
PREÇO DO NÚMERO
aço para pesca

COOPERATIVA
DE HAB I TACÃO
DO PARANÁ

COOPERATIVA DE
HABITAÇÃO DE
SÃO PAULO

R IO GRANDE DO SUL

DE HOJE: CR$ 10

Nome Civil

