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SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Departamento Nacional da Propriedade Industrial
ATOS DO SR. DIRETOR
Foram assinadas pelo Sr. Diretor, as seguintes patentes de invenção:
Dia 20 de maio de 1944

1

N.° 31.187 — F.' Hoffmann La Rocha &
Companhia, por seus procuradores Stozembach
& Comp. sucessores de Leder° & Co., para a
invenção de "Processo para melhorar a panificação da farinha". (Têrmo 24.032, de 27-10
de 1939).
N.o 31.188— Remotas Powder Company, por
sua procuradora Momsen & Barris, para a invenção de "Composição inseticida". (Tocaio
25.560. de 5-8-40).
N.° 31.189 — R. J. Gaudy, por seu procurador Dr. António de Pactua Martins Brito,
para a invenção de "Novo processo P a ra a fabricação de alumínio metálico". ( ritmo 27.808,
de 10-10-41).
N.° 31.190 — Nicolino Guimarães Moreira,
para a. invenção de ,"Carburador automático
para gás de 'gasogénio". (Térmo 2.908, do 2-7
de 1942). Tarro() 29.511. Na Delegacia Regional no Estado de São Paulo.
N.o 31,191 — The Mathieson Alkali Works,
por sua procuradora Momsen & Barris, para a
invenção de "Aperfeiçoamentos no nivelamento
de material celulósico". (Têrrno 29.916, de
7-10-42).
Ko 31,192 — Winthrop Chemin' Company
Inc., por sua procuradora Momsen & Barris,
para a invenção de "Aperfeiçoamentos em derivados de ácido barbitúrico e seus sais". (Virmo
21.005, de 5-5-43).
N.° 31.193— Tonta! Broadhurst Lee Company Limited, por sua procuradora Momsen &
Barris, para a invenção de "Aperfeiçoamentos
na fabricação e tratamento de papel e materiais formadores de papel". (Virmo 31.008, de
5-5-13).
NP 31.194 — Tootal Broadhurst Leo Company Limited, por sua procuradora Monsen &
Harris, para a invenção de "Tratamento de
papel, sobras de papel e madeira". (Térme
31.065, de 14-5-43),

Química Baruel Ltda. (pede para ser anotada
nas marcas Neurocardina, n.° 43.534, Ecbil, número 43.721, Ana», n.o 41.091, Aliburina, mimero 47.337, Nocaute, n.° 69.897, Cicorbin,
n.o 72.761, a alteração do nome da titular),
Serrador Cinematográfica S. A. (pede para
ser anotada nos títulos Edifício Alhambra, número 44.325. Francisco Senador, n.o 75.566,
a alteração do nome da titular), Laboratório
Veiga Ltda. (pede para ser anotada nas marcas Veiga n.o 73.698, Testovit, n.o 70.733, Stabiron, n.o 71.151. Ilypochron, n.o 71.153, Ceeicálcio, mo 71.153, Profilactin, n.0 71.156, Nefopen n.° 71.629, Delorgen, mo 17.530, Roberent, n.0 71.531,Negatan, n.0 72.065, Duosalgi,
n.o 73.633, a alteração do nome da titular) —
Harry Ferguson, Inc. (pede para ser anotada
na marca Ferguson, n.o 79.367, a alteração do
nome da titular), Piatti, Santos & Comp. Ltda.
(pede para ser anotada na marca Tudor, número 79.942, a alteração do nome da titular)
— Anotem-se as alterações dê nome.
Notificações — São convidados os requerentes acima mencionados a comparecer a este
Departamento, a fim de efetuarem o pagamento
da taxa de alteração de nome dos titulares das
referidas marcas.
TRANSFERÊNCIA DE MARCAS

Farmalia Ltda. (transferência para o seu
nome da marca Reis, n.o 37.511), Alexandre
Rodrigues Coelho (transferência para o seu
nome da marca Electron n.o 26.912), Comércio e Indústria II. Jordan S. A. (transferência
para o seu nome da marca "Subleme G., número 34.149, e Sublime G. n.o 36.439), D.
risse de Campos Gesteira (transferência para
o seu nome da marca Castrem, n.° 35.191, e
Ventrelax,n.0 36.375), County Perfumery Company. Limited (transferência para o seu nome
da marca Brgicreem, n.° 40.823), Melo Fernandes & Comp. (transferência para o seu nome
da marca Café Castor, mo 45.604), Laboratório
Sanitas do Brasil Ltda. (transferência para o
sou nome da marca Dorpira, n.o 45.962), Rosa
8.; Penedo (transferência para o seu nome da
marca Reser, n.° 47.499), J. Edmlindo Bohn
(transferência para o seu nome da marca
Bolai, n.o 61.049), Alberto de Castro Cruz
(transferência para o seu nome da marca
Lloyd, n.° 62.281), Materquímica Ltda. (transferência para o seu nome das marcas Iliterata',
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
n.o 70.741, Duplovit n.o 71.342, Venoso!, número 71.336, e Suava n.0 71.310), Francisco
Dia 6 de junho de 1944
Matarazzo Neto (transferência para o seu nome
ALTERAÇÃO DE NOME
da marca Metalúrgica São Francisco, número
Metalúrgica Paulista S.A. (pede para ser 72.686). — Anotem-se as transferências.
anotada na marca Metalúrgica Paulista, núNotificações — São convidados os requemero 36.061, a alteração do nome da titular), rentes acima mencionados a comparecer a este
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Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa de transferência das mencionadas marcas.
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇXO DE NOME

Alia Exportadora e Importadora S. A..
(transferência e alteração de nome da marca
Atra, n.° 53.658).. — Anotem-se a transferência e alteração de nome.
Notificação — É convidado o requerente teima mencionado a comparecer a éste Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa
de transferência e alteração de nome da mencionada marca.
PRORROGAÇÃO DE REGISTRO

Tórmo 98.511 — Mandioca — classe 23 —
The Illo de Janeiro nour ?Adis And Gramtries,
Limited. — Prorrogue-se o registro.
Tèrmo 98.515 — Laguna — classe 23 The
Rio de Janeiro Floor Mills And Granarias, Limiled — Prorrogue-se o registro.
Térmo 98.516 — Cabo! rio — classe 23 —
The Rio de Janeiro Flour Mills, And Granarias.
Limited. — Prorrogua-se o registro.
TOEMO 102.713 — Carbofrer — classe 16 —
The Carborundum Company. — Prorrogue-se
o registro.
Urino 103.805 —• iodo larga — classe 42
— Comércio e Indústria João Joyge Figueiredo S. A.. — Prorrogue-se o registro.
Térrno 103.806 — João Jorge — classe 43
— Comércio e Indústria João Jorge Figueiredo S. A.. — Prorrogue-se o registro.
Térnio 103.807 — João Jorge — classe 45
— comércio e Indústria João Jorge Figueiredo S. A.. — Prorrogue-se o registro.
Tênue 103.808 — João Jorge — classe 41:
_ Comércio o Indústria João Jorge Figueiredo S. A.. r Prorrogue-se o registrè.
iris em° 103.815 — Excelente — classe 41
— Barbosa, Albuquerque & Comp.. — Prorrogue-se o registro.
Têrmo 103.846 — Excelente — classe 42
— Barbosa, Albuquerque & Comp.. — Prorrogue-se o registro.
Têrmo 103.848 — Excelente — classe 42
— Barbosa, Mbuquerque & Comp.. — Prot.
rogue-se o registro.
Tênue 103.862 — Pílulas da Familia
classe 3 — C. Emílio Garrano & Filhos Ltda.
_ Prorrogue-se o registro.
Tèrmo 103.885 — Cravo de Friburgo
classe 48 — Perfumaria Mascote Ltda. —
Prorrogue-se o registro.
Continua na pdg . 1.111
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EXPEDIENTE
IMPRENSA NACIONAL
(Diretos
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
Chefe S. Pubitcaça as
Chefe S. Rodeia°
MURILO FERREIRA ALVES

EUCLIDES DEELANDES

DIÁRIO OFICIAL
SEÇA0
Orgao de publicidade ao expediente do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial, do Ministério
de Trabalho. Indústria e Comércio

Impresso nas Oficinas da Imprensa Nacional
Avenida Rodrigues Alves n. 1.
EXPEDIENTE
A matéria destinada aos jornais deverá ser endereçada ao Serviço de Publicações (S. Pb. ).
O disposto no decreto-lei n.- 1.705, de 27 de outubro de
1939, deverá ser, na feitura do expediente das repartições públicas, invariavelmente observado.
As repartições públicas deverão remeter o expediente destinado aos jornais oficiais até às 15 horas e aos sábados até às
11 h e 30 m.
Os originais- deverão ser devidamente autenticados.
As rasuras e emendas deverão ser sempre ressalvadas por
quem de direito.
Os originais devem ser dactilografados, evitando-se sempre
escrever no verso.
A matéria paga terá seu recebimento das 9 às 19 h e 30 m e,
aos sábados, das 9 às 16 h e 30 rn e será publicada dentro de
48 horas.
As reclamações, constatada a existência de erros ou omissões
pertinentes à matéria retribuída, deverão ser formuladas à Seção
de Redação, das 8 às 20 horas, e no máximo até 48 horas após
a salda dos órgãos oficiais.
ASSINATURAS.
Repartições e particulares:
Capital e Interior:
Cr$
70,00
'Anual
Cr$
35,00
Semestral
Exterior:
• Cr$
110,00
Anual
Funcionários:
Capital e Interior:
56,00
Cr$
Anual
Cr$
28,00
Semestre
Exterior:

Cr$
88,00
Anual
As assinaturas podem ser tomadas em qualquer época, por
semestre ou ano, terminando no último dia do mês em que se
vencerem.
As repartições públicas se cingirão às assinaturas anuais, renovadas pelos órgãos competentes, até 28 de fevereiro de cada
ano.
O registro de assinatura é feito à vista do comprovante de
recolhimento.
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor
do tesoureiro dp Imprensa Nacional.
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos
aos assinantes sómente mediante solicitação.
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0-,10 e, por
enteie-ia decorrido, cobrar-se-á mais Cr$ 0,50.
Assinaturas:
CAPITAL — Seção de Vendas: .Aveniciti Rodrigues Alves n. 1.
INTERIOR — Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional — Alfândegas e Mesas de Rendas — Coletorias Federais.

junto de 194i,

SUMÁRIO
Págs.,
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL — Ato do Sr . diretor — Expediente do Sr. diretor, da Divisão de Privilegio de
3nvenção e da Divisão de Marcas
NOTICIÁRIO — Notificações — Chamada para pagamento de taxa de uso efetivo —Certificados expe.
didos
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO — Termo de dépósito
MARCAS DEPOSITADAS ...

1109
1111
1111
1113

1. N. — Divulgação n. 89

Código de Processo Civil
Com índice alfabético e remigivo"
COBRANÇA DA DIVIDA PÚBLICA
DESAPROPRIAÇÕES POR UTILIDADE PUBLICA
PREÇO
Cr. $ 8,00
A venda na Seção de Vendas da Imprensa Nacional e nas Agencias:
n. 1; Ministério da Fazenda, e n. 2: Edifício do Pretdrio

1944 I.° TRIMESTRE 1944

COLEÇÃO DAS LEIS
2 volumes, anotadas as retificações e reproduções, com Indicação das datas de
publicação

Cr$ 60,00

Ementário da Legislação Federal
1 volume, classificadas as ementas por ordens alfabética e numérica dos assuntos

• Cr$ 15,00
Seção de Vendas da I. N. — Avenida Rodrigues *Nes n." 1
Agencias I .2 — Ministério da Fazenda e Edifício do Pretória
ATENDE-SE A PEDIDOS PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL
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Continuação da E° página
isão de Marcas
classe
48
—
Termo 103.886 — Cyclone —
Expediente do dia 5 de junho de 1911
Perfumaria Alas.cote Ltda. — Prorrogue-se o
registro.
EXIGÊNCIAS
Notificações — São convidados os requerentes acima mencionados a comparecer a
José Luiz Conde (no pedido de transferêneste Departamento, a fim de efetuarem o pa- cia da marca de 11.0 26.374). — Preste esclagamento da taxa final dos mencionados pro- recimentos, tendo em vista que o registro foi
cessos.
efetuado.em nume da firma estabelecida nesta
capital, e junte o documento retirado de foTRANSFERÊNCIA DE PROCESSO
lhas 21-23. do processo do termo n.° 88.378.
Termo n.° 92.105 — Domingos Mazzi. —
Francisco Alatarazzo Neto (transferência Apresente novos exemplares, de acôrdo com a
para o seu nome de título de estabelecimen- exigência da Seção de Pesquisas.
to — Metalúrgica São Francisco, termo número 99.611). — Anote-se a transferência.
Noticiário
Notificação — -E' convidado o requerente
acima mencionado a comparecer a este DeNOTIFICAÇÃO
partamenlo, a fim de efetuar o pagamento
da taxa de transferência e apresentar novos
São convidades Irmãos Matos & Comp. a
exemplares em seu nome.
comparecer a este Departamento, afim de efetuar n pagamento da taxa final do termo
DESISTÊNCIA DE PROCESSO
77.968, marca Aliança. o
_ Aliança Comercial de Anilinas Limitado..
(11.879-41 — declara a 'desistência da marca
Anthra, termo 92.946). — Anote-se a desisChamada para pagamento de 'laxa
tência e arquive-se o processo.

de uso efetivo

DIVERSOS

E' convidado o requerente abaixo mencionado a comparecer a este Departamento, a fim
de efetuar o pagamento da taxa do uso efelivo requerido com as seguintes petições dereridas:
António de flutua Martins Brito (12.973,
12.974 e 12.975-41 e 13.370, de 1914).

Junho de 1914 1111
82.129. Fontoura & Scene — .Termo on.70n.
82.130. Fontoura & Seine — Termo 93.707.
82.131. Comp. Jotapires 11W. Farmacêutica
— Té11711.1 93.708.
32.132. Fontoura & Serpe — Termo 93.709.
82.133. Almeida d.. Sambes — Tèrmo 93.791.
82.131. Prod. boche Químicos e Farmacenticos S.. A. — Termo 93.814.
82.135. Lab. Ralam Ltda. — Termo 93.823.
82.136. António Gavarros Guevara — Tema
93.857.
82.137..Emp. de Propaganda Standard Ma:
— Termo 03.881.
82.138. António Muni — Tèrnio 93.896.
82.139. José Rodrigues da Natividade — Termo .93.939.
82.140. Dr. Vatter Lewis Eckert Jr.— Termo
93.912.
82..111. Anderson, Clayton & Comp. Ltda. —
Termo 94.265.
82.112. Vatter Lewis Eckert Jr. —.Tèrnm
91.286.
82.113. Fab. de Escovas Distinta e Sanis Limitada — Termo 94.381.
82.141. Perfumes Coly• S. A. 13. — Termo
91.159.
82.115: Lindgerwond Manuf. Company — Ter- mo 98.513.
82.116. C. Emílio Carrano & Filhos Ltda. —
Termo 100.760.
82.147. West Disinfecting Company — Termo
-101.016.
82.148. Wm.Wrigley Jr. Company — Termo
101.018.
82.119. Mueller Co. — Termo 101.077,
1
82.150, Taylor Instrument Companies — Termo 101.602.
82.151. Cekace Farmacêutica Ltda. — Termo
102.110.

Aristeu Borges de Aguiar (15.606-44). —
*Deferido..
'armo 88.431 — Ululo de estabelecimento — Cara Voluntários — Soloima Faerman.
— Concedo a restauração nos termos do artigo 13, do 'Decreto-lei n. o 6.214, de 1941.
Termo 90.120 — Título de estável cimento
— Casa Matilde — José Rodrigues Ventura.
Certificados expedidos
Concedo a restauração nos lermos do art.
8.211,
de
BOI.
13, do Decreto-lei n.o
-Sfid convidados a comparecer a este Departamento, a fim de receber os seus certificados
Termo 90.802 — Marca Siri!) — Sociedade de mareasit Bulo de estabelecimentos e nomes
Industrial Comerciai Importadora Bragueira comerciais, os titulares abaixo- mencionado*:
Ltda. — Concedo a restauração nos termos
do art. 13, de Decreto-lei n.° 6.211, de 1941, 82.108. Carlos' Knenertz & Comp. Ltda. —
•PRIVILEGIOS DE INVENÇÃO
Termo 77.959.
82.109. Boto Maior & Comp .. — Termo 90.214.
Termo DE DEPÓSITO
Divisão de Privilégios de lovençáo
8.110. Amoroso Costa S. A. — Termo 90.223.
Publicai:ao feita de acordo com o art. 41
82.111. Brasitarma Ltda. — Termo 91.502.
do regulamento vigente (decreto a. 18.281,
do
dia
8
de
junho
de
1911
Expediente
82 1112. Dias Garcia & Comp. Ltda. — Termo
de 11123).
91.551.
Da data da imbl ienedo da que tent•
EXIGÊNCIAS
82.113. 'Comp. Federal de Fundição
Ter• presente artigo. começara a correr
mo 92.357,
prato para o deferimento do pedido. Da..
Empresa Mercúrio de Marcas e Patentes Li- 82.114. Faria Ferreira & Comp. — Ternio
ran g e 80 dias peando ap eeeeee ar Imre ano.
mitada (769-44). — Preste esclarecimentos.
sairtica no De p artamento Nacional da Pra.
92.380.
Alatinado Flores (14.953-41 no pedido de
priednde IndoetrIal mineira q ue se folga..
anuidade da patente de n.° 21.142). — Prove 82.115. Dr. George W. Sharp—Termo 92.529.
rem p reteri/rade* erma a conermedo da par.
preliminarmente o uso eetlivo da patente.
1 tente requerida
82.116. T. Moreira & Comp. — Termo 92.591.
Termo n.o 22.447 — James Mackel & Sons 82.117. Fábrica de Rcrupas Amazona Ltda. —.
Limited; Termo n.° 29.105 — Tootal 13road"armo n.° 33.263 de 2-6-41.
Termo 93.007.
horst Lee Company Limited; Termo nP 29.953
— Sílvio José de Almeida Pires. Compare- 82.118. Hostilio Alves de Oliveira — Termo
Otávio Gonzaga Rolernberg. — Nesta Capital,
93.180.
çam para esclarecimentos. •
Pontos característicos da Invenção paraI
TerTermo' nP 26.604 — José Soares Moreira e 82.119. Metalúrgica Triângulo Ltda.
"Um arronxivel Brasil — 0.(4.1t.1" (modelo
mo 93.385.
Eduardo Ribeiro Costa;,Tèrmo n. o 28.653 —
Irmãos Viterite;- Termo n.o 30.152 — Samuel 82.120. Emp. de Armazéns Frigoríficos — Utilidade):
Weiss; Termo 11.0 31.098 — S. A. Philips do
Termo 93.398.
— "Um ar:intuirei — nettSii 0.G.11.
Brasil; Termo n.° 31.229— Zenith Rádio Cor82.121.
Fiação'
Sul Americana S. A. — Ter- 1" — caracterizado por constituir-se dê, uma
poration. — Apresentem novos relatórios samo 93.403.
carroceria tipo automóvel, dividida pm dois
tisfazendo as exigências do laudo tée'nico.
compartimentos, fixa sóbre duas bases de
Térreo n.° 31.635 — 'Paulo César Ribeiro. 82.122. Vva. Oscar da Rocha & Filhos — Ter- pouso paralelas no sentido longitudinal; na
mo 93.405.
— Apresente novos relatórios com exclusão da
frente é montado uni motor apropriado de
4.° reivindicação.
82.123. Soto Maior & Comp. — Termo 93.407. duas velocidades, o qual movimenta um eixo
Termo n.o 32.060 — Fonseca & Ferreira 82.124. António J. Ferreira & Comp. — Ter- horizontal tkintendo uma engrenagem que moLtda. — Mantenho a i exigencia de fls. 16 verso.
vimenta uma outra presa a um eixo vertical
mo 93.528.
localizado aproximadamente no centro da car82.125. Manuel dos Santos Vilaça — Termo recorta, e em cujo extremo superior está fiDIVERSOS93.617.
e
xada uma helice de ascensão; o eixo !Jerimu82.126. Manuel .dos Santos Vilaça — Têm° tal segue até a parte trazeira, contendo no
Rubens Ferraz (656-44 junto a patente de
93.613.
extremo outra engrenagem que movimenla
n.° 23.331). — Aguarde-se o prazo' de reuma outra fixa em outro eixo vertical que,
82.127.
L.
Ctimax
Ltda.
—
Térmo
93.032.
curso.
por meio de engrenagem movimenta outro
Termo n.° 33.131 — Winzeler, ott, s. Cie. 82.128. Soc. Farmacêutica SilVa Araújo Ltda. 'Peq ueno eixo horizontal, no qual está fixa
Térmo„.93.668.
uma helice propulsora; gste eixo tem um pe.,
4. Ç. — Aguarde-se.
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queno movimento de vai-vem, que, por meio
de uma alavanca ligada a uma vareta que comunica-se a uma outra alavanca colocada no
Compartimento do p iloto e pela qual Me engata ou'desen gata as duas engrenagens, a fim
de fazer a balira propulsora funcionar quando fór necessário; ainda na parte traseira contem o leme de direção, composto de duas partes presas por uma braçadeira de cada lado,
em forma de U e nas quais está ligado um
cabo de aço que passa por roldanas e vai enrolar-se • no eixo da direção instalado DO compartimento do piloto e pela qual êle moviemala o leme;
ii — "Um nerontóvel — Brasil — O.G.
71.1" — de aeórdo com o ponto anterior, podendo o aparelho ser fabricado de material
apropriado, podendo variar de dimensões,
tudo como descrito, reivindicado e de acCtrdo
com os desenhos anexos.
Tèrmo n.° 33.264 de 2-6-44.
Dr. Pedro Marinho de Melo Júnior. — São
Paulo.
Pontos •earaelerislicos da Invenção para:
"Interruptor para a ligação e desligação de
rádios e outros aparelhos elétricos a hora predeterminada". — Modelo de Utilidade.
1 — Interruptor para a ligação e desligação de rádios e outros aparelhos elétricos a
hora predeterminada, caracterizado por duas
rodas providas de fenda na sua periferia, montadas sóbre eixos que são movimentados por
e sincronizadamente com o eixo das horas de
um relógio, montadas ditas rodas dentro de
tubos cilíndricos por sua vez montados em
guias dentro das quais podem se mover axialmente, por ação manual, ou sob a ação de
mola que se apoia na base dos tubos e na
base do interruptor, providos ditos tubos de
espera em bico de papagaio, montada sob a
ação de mola, entre os tubos e as suas guias,
de modo que o seu bico pode coincidir com
a fenda das rodas mencionadas; terminando
ainda ditos tubos na sua base, por anéis condutores em formato de Z, os quais, conforme
a posição dos tubos, podem coincidir ou não
com linguetas condutoras, também em Z, fixas à base do aparelho e ligadas aos terminais
do circuito do aparelho a ligar e desligar.
2 — Interruptor pura a ligação e desligação de rádios e outros aparelhos elétricos
a hora predeterminada, caracterizado pelo
fato dos tubos já .mencionados poderem girar
em tórno do seu eixo, e serem providos na
sua extremidade de graduação boraria, em
correspondência com ponto de referência, de
modo que pelo giro do tubo de conveniente
ângulo, e seu abaixamento, arma-se a' espera
em bie ode papagaio para coincidir com a
lenda da roda giratoria na hora desejada.
3 — Interruptor para a ligação e desligacan de rádios e outros aparelhos elétricos a
hora p redeterminada. como reivindicado até
2, substancialmente como descrito e representado nos anexos desenhos.
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8. Modificador de freqüência, conforme o
2. Modificador de freqüência, para fornecer
corrente de freqüência sub-harmónica a uma ponto 7, caracterizado pela derivação doa tercarga, quando alimentado com corrente alter- minais de salda do retificador por intermédio
rnativa de uma dada freqüência, caracterizado de um capacitador que pode melhorar as capela ligação da indutáncia com a fonte de racterísticas de regulação da voltagem de saída.
corrente, alternativa em série com um capa9. Modificador de freqüência, conforme os
citador e da fonte de corrente contínua em pontos 7 e 8, caracterizado pela inclusão ao
série com uma indutância linear, através de circeito de carga de um doutro enrolamento no
uma indutânela , saturável e por obterem-se transformador próprio para o suprimento de
em conseqüência oscilações de freqüência sub- uma
voltagem com a freqüência da fonte LIO
harmónica no circuito de carga que é mantida alimentação ou substancialmente igual à fase
t
a
saturável.
pelo capacitador ou pela indutâne
ou a 180° com a que é suprida lim) circeito do
3. Modificador de freqüência, para forne- carga por intermédio da indutancia saturável.
cer corrente de freqüência sub-harmónica a
10. Modificador de freqüência, conforme os
urna carga, quando alimentado com corrente pontos
1, 2 ou 3, caracterizado pelo valor dado
alternativa de uma dada freqüência, caracteri- ao capacitador de indutância saturável e da
zado pela igação da indutáncia sajurável indutância linear, do modo que se produza
com a fonte do corrente alternativa em série uma mudança na fase, entre as voltagens da
com um capacitador e de um retificador em corrente suprida e a sub- harmónica, Cuja fase
série com uma indutância linear, através de varia automaticamente com as candições do
uma indulancia saturável e por obterem-se em carga e de sorte a executar-se uma operação
conseqüência oscilações do freqüência sub- estável,
harmônica no circuito de carga que é mantiII. Modificador de freqüência, conforme
da pelo capaeitador ou pela indutância saqualquer dos pontos antecedentes, caracterizaturável.
4. Modificador de freqüência conforme os do pela inclusão no eirctlito do capacitador
pontos 1, 2 ou 3, caracterizado pela montagem uma indulancia saturável em derivação por
do circuito de carga por transformador ligado meio de um capacitador e pela introdução de
ao ciretlito que compreende a indutància sa- um harmónico de alto valor no circuito de saída.
turável e o capacitador o pela exclusão daquele
12. Modificador de freqüência, conforme
eireeito de carga, em conseqüência, da corren- qualquer
dos pontos antecedentes, caracterite continha.
zado pela disposição de um entreferro apro5. Modificador de freqüência, conforme os priado entre uma ou entre todas as Minis
pontos 1, 2, ou 4, caracterizado pela fdrma da- de laminação do núcleo da indulância saturáda a indutâneia saturável de um transforma- vel, com o fim de melhorar a estabilidade da
dor cujo enrolamento secundário constitue o operação, sob variadas condições de carga, como
circuito de corrente contínua e por não haver também a voltagem necessária.
assim nenhuma ligação condutora com a fon13. Modificador de freqüência, conforme
te de corrente alternativa.
descrito no relatório e ilustrado nos desenhos
6. Modificador de freqüência, conforme os anexos.
pontos 1, 2, 4 ou 5, caracterizado pela ligaçãa
A Requerente de acórdo com O art. 4.0 da
do capaeitador com a indutáncia. saturável Convenção
Internacional para Proteção da Propor meio de um auto-transformador capaz de priedade Industrial da União do Paris, de 1883,
aumentar a voltagem através daquele transfor- revista em Raya em 1925, o art. 38 do regulamador e permitir o emprego de um menor tipo. mento aprovado pelo Decreto n. o 16.264. de 10
7. Modificador de freqüência, conforme o de dezembro de 1923, e o art. 1. 0, letra a). do
ponto 2, caracterizado pela fonte de corrente Decreto-lei n.° 4.232, de 6 de abril de 1942,
continua que coMpreende um retificador de e reivindica os direitos de prioridade emananonda integral transmitida por um transforma- tes de igual pedido depositado na Repartição
dor que está ligado á fonte da :oriente alter- Oficial de Patentes dos Estados Unidos da
nativa.
América, em 6 de maio de 1943, sob n.° 485.831.

• JURISPRUDENCIA
DOS

Orgãos da_ Administração
Publicação bimestral de decisões, pareceres, etc., dos c rgãos

da Administração
COM

INDICE ALFABÉTICO E REMISSIVO

Termo 33.265 de 2-6-41.

CR$

Automatic Electric Laboratories, inc. — Estados Unidos da America. Ponto; caraterísticos da Invenção para: "Modificado' de freqüncia". — Privilégio de Invenção.
1. Modificar de freqüência, para fornecer
corrente de freqüência sub-harmónica a uma
carga, quando mantida por uma corrente alternativa de dada freqüência,. caracterizado pela ligacão da indutlincia com' a fonte de corrente alterantiva em série com UM capacitador e pelos meios de efetuar-se o desvio para
produzir-se distribuição assimétrica de . fluxo
na indutância saturável e por obterem-se em
conseqüência oscilações de freqüência sub-har~ira no eirado de carga que é mantida
pelo capacitador OU pela indutinch saturável.

'Junho. de 1944

Vol.

— MOO

Vol. II — 10.00
Vol. III — 10.00
Vol. IV — 10.00
Vol. V — 10,00

Agência

CR$

Vol. VI — 10,00
Vol. VII — 10.00
Vol.V111 -- 12.00
Vol. IX — 12,00
Vol. X — 10,00

A VENDA
Seção de Vendas : Av. Rodriguts Alves, 1
•
Ministério da Fazenda
Agência II: Precário

Atende-sé a pedidos pelo Se:1;k° de Reembolso PoStal
1

1
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MARCAS DEPOSITADAS

1

Faltosa* feita d• acorde com o art. II do lag atamento flaute (Doe. a. 14.164, de 1913

raránare salto. Da data d• plailleano semeara 10 ars er • prazo de 10 dias para • datirlomintO do Pedido

Duraste me praga poderes amatar soas opala mi ao Departamento Nacional da Propriedade industriai
aquede* eni• as Jul garem prejudicad os som • anemia do re gistro marido.

Terrosa ne. de 106.129 a 106.411
Terrnms as. de 106.397 • 106.412
Tarmos as. -tle 1052366 a 101.330
Thmee na. de 106.333 a 106.348
de 2-6-44
de 2-5-44
de 2-5-14
de 2-5-44
11aa Lowensteln gi Cia. — Estado de Mar Losenstein & CM. — Estado de Max. Lowenstelo & Cia. — Estado de Max Low ensteln & Cia. — Estado de
São
Paulo
São Pauli)
Silo Paulo
SAo Paula
Clamas — Artigos na classe
Classe
— Artigos na classe
Classe — Artigos na classe
Classe — Artigos na classe
Classe O — Artigos na classe
Clame 1 — Artigos na classe
Classe 2 — Artigos na classe
Classe 3 — Artigos na classe
Classe 7 — Artigos na clamo
Classe 8 — Artigos na classe

ALIANÇA

Classe 5 — Arti gos na classe
Classe 6 — Asnaria na classe
Clame 7 — Arti gos na classe
— Artigo, na classe
Classe
Classe 10 — Artigos na classe
Classe 2/
Artigos na classe
clame 12 — Artigos na classe
Classe 13 — Artigos na classe
Classe 17 — Artigos na classe
Classe 18 — Artigos na classe
Classe 20 — Diapositivos de arquitetura
naval e aparelhamentos navais, não incluídos em outras classes
Clame 21 — Automóveis, caminhões,
• reboques para caminhões, motocicletas.
bicicletas, triciclos, carroças, carros, tratores e auto-irrigadores
Classe 40 — Artigos na classe
•Clame 49 — Jogos, brinquedos, passatempos e figuras de animais e cotaras
que" constituem passatempo
Classe 54 — Guarda-chuvas, guarda.
arfa, bengalas • armações para os
mesmos
Classe 57 — Botões de toda a anecie,
exato de metal precioso ou Imitações

Classe 20 — Diapositivos de arquitetura
naval e aparelhamentos navais, não Induldos em outras classes
Classe 21 — Automóveis, caminhões,
reboques para caminhões, motocicletas,
bicicletas, ti-Mictes, carroças, castros, tratores e auto-irrtgadores
Clame 40 — Arti gos na classe
Classe 19 — Jogos, brinquedos, passatempos e figuras de animais e emalas
que constituem passatempo
Classe 54 — Guarda-chuvas, guardaMis, bengalas e armações para os
mesmos
Classe 57 — Botões de toda a espécie,
excêto de metal precioso MI Imitações

Classe 5 — Artigos na classe
Classe 6 — Arti gos na classe
Classe 7 — Arti gos na classe
Classe 8 — Arti gos na classe
Classe 10 — Artigos na classe
Classe 11 — Arti gos na classe
Classe 13 — Artigos na classe
Classe 13 — Artigos na classe
Classe 17 — Arti gos na classe
Classe 18 — Arti gos na classe
Classe 20 — Dispositivos de arquitetura
naval e aparelham entos navais, não Incluldos em outras classes
Classe 21 — Automóveis, caminhões,
reboques para caminhões, motocicletas.
bicicletas, Disteis., carroças, carros, tratores e auto-irrIgadores
Classe 40 — Artigos na classe
Classe 49 — Jogos, brinquedos, passatempos e fi g uras de animais e camas
e rma constituem passatempo
Classe 51 — Guarda-chuvas, guardaala bengalas e armações para os
mesmos
Clame 57 — botões de toda a esmeris,
exckto de metal precioso ou imitações

Classe 5 — Artigos na classe
Classe 4 — Artigos na classe
Classe 7 — Art liais na classe
Classe 8 — Artigos na classe
Classe 10 — Artigos na classe
Classe 11 — Artigos na alagas
Clama 12 — Artigos na classe
Classe 13 — Artigos na classe
Clame 17 — Artigos na classe
Classe 13 — Artigos na classe
Classe 20
Dispositivos de arquitetura
naval e Aparelhamentos navais, não Indoidos em outras clames
Classe 21 — Automóveis, caminhões,
reboques Para caminhões, motocicletas,
bicicletas, triciclos, cdrroCart, carros, tratores e auto-IrrIgadores
Classe 40 — Artigos na classe
Classe 49 — Jogos, brinquedos. passatempos e figuras de animais e cousa
que constituem passatempos
Clame 54 — Guarda-chuvas guardasóis, bengalas e armações para OS
melga°,
Classe 57 — Botões de toda a esPecle,
exceto de metal precioso ou itintaçAo
Termo n. 5 106.445 de 2-5-44
Pedro M. Krimer — Estado de São
Paulo

DEFENSOR

Termos na. de 106.319 a 106.364
Termos na. de 108.413 a 106.428
de 2-5-44
de 2-5-44
Termos
na.
de
106.381
a
106.396
Mar Lowenstein & Cia. — Estado de
de 2-5-44
Mar Lowensteln & Cia. — Estado de
En Paulo
Mas Lowenstein & Cia. — Estado de
São Paulo
Classe 2 — Artigos na classe
São Paula
Termo n. • 106.117 de 2.5.44
Classe 5
Artigos na classe
Matoroulmiea Lttla — Estado de São
Classe Artigos( na c_lasse
Paulo
Classe 7 •–• Artigos na classe
Classe 8 — Adias, na classe
Classe 10 — Artigos na classe
Classe lt — Artigos na classe
Classe 12 — Artigos na classe
Classe 13 Artigos na classe
Clame 17 — Artigos na classe
Classe 15 — Artigos na classe
Classe — Artigos na classe
Classe 6 — Artigos na clame
Classe 7 — Artigos na classe
Classe 8 — Arti gos na classe
Clame 5 — Artigos na classe
Classe 10 — Artigos na classe
- Classe É Artigos lis. classe
cias, 11 — Arti gos na classe
Classe 7 — Artigos na classe
Classe 12 — Artigos na classe
Classe 3 — Um preparado farClame 8 — Artigos na classe
Classe 13 — Artigos na classe
macêutico
Classe 10 — Artigos na classe
Clame 17 — Artigos sa classe
Classe 11 — Artigos na classe
Classe 18 — Artigos na classe
•
Termo
n.•
108.449 de 2.5-44
Cinge 12 — Artigos na classeClasse 20 — Dispositivos de arquitetura Classe 20 — Dispositivos de arquitetura
Gustavo Madeiro — Estado de Sito
Classe 13 — Artigo, na classe
Paulo
naval e a parelhamentos navais, não 'a- naval e aparelhamentos navais, não inClasse 17 — Artigos na classe
cluídos em outras classes
doides em outras classes
Classe 15 — Artigos na classe
Classe 20 — Dispositivos de arquitetura
Classe 21 — Automóveis, caminhões,
naval e aparelhamentos navais, não !a- Classe 21 — Automóveis, caminhões, reboques para caminhões, motocicletal.
reboques para caminhões, meloal( leias,
.2w5 Usei.
doides em outras clames
triciclos, carroças, carros, t ra- bicicletas. triciclos, carroças, carros, tra
Classe 21 — Automóveis, caminham., bicicletas,
toses e auto-Irrigadores
tores e auto-Ir-dadores
reboq ues para caminhões, motocicletas,
bicicletas, triciclos, carroça carros, traClasse 48 — Artigos na classe
Classe 10 — Artigos na classe
tores e auto-brolgadores
Classe 49 — Jogos, brin quedos, pana- Classe 49 — Jogos, brinquedos, passaClasse 40 — Artigos na classe
Classe 49 — Jogos, brinquedoa, passa- tempos e figuras de animais e coesas tempos e figuras de animais • cousa*
que constituem passatempo
que constituem passatempo
tempos e fi guras de animais e coimas
Que constituem passatempo
Classe
54 •—• Guarda-chuvas, guardaClasse
64
—
Guarda-chuvas,
guarda
Chisne 41 — Guarda-chuvas, guarda.
sóis, bengalas e armações para es
sois, bengalas e armações para os
Mis bengalas e armações para os
Mesmas
mesmos
Climas 16 — Sabão comum, anil. lialvia
Clame AT — botões de toda • apiade, Classe 17 — pousa de toda a espécie, Classe 57 — Bonita de toda a empeci.,
e detergente, para lavar e limpar
rufio 'de metal precioso ou imitações exceto de metal precioso ou imitações exato de meta/ precioso ou imitações
, roupas

dURUBILENO

MATEROUIMICA LTDA
SÃO PAULO

ENDAINI

Swaituuni3w

Termo n.•106.450 de 2-2-44
Gustavo Maxim° - Estado de Sio
Paulo

Termo n.•106.158 de 24-44
Vidraria Carioca Ltda. - Capital_
•Federal

CARIOCA
Classe 46 - Sabão comum, anil, lixlvia
lavar • e limpar
• detergentes , para
roupas
Termo n. • 106.451 de 2-5-44
Wilson Pinto do Nascimento - Capital
Federal
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Classe 14 - Garrafas de vidro
branco
Termo n.• 106.456 de 2-5-44
Laboratórios Novoterápica Ltda. São Paulo
•

Termo n.•100.465 de 2.5-44
(Prorrogação do registro n.o 28.354
de 304-29)
Myrurgia S. A. - Espanha

j
Classe .48 - Artigos na classe
Termo n.• 106.466 de 2.5-44
(Prorrogação do registro ft* 28.355
de 30-9-29)
' Myturgia S.-A. - Espanha

Termo n.o 10E470 de 2-5-44
Mecinica e Artefatos de Metal_Ltda.-..
Capital Fedem.'
• tir"•..W.,•-•• • • • •i• •• •a-•

100
TERMINAIS
"AR MEL"
14.
leniu e irlthlu 1, Retal til;

Ria de Janaleo• Brasil
•'•ar• • •-• • • • 1•‘•-t • • •
• • • ••,•
• • • U te e II

Classe 12 - Terminais para todos ot
fins. Pequenos artigos de metal
Termo n. • 106.472 de 2-5-44
(Prorrogação do registro n.• 27.590
de 2-5-29)
Lanmnn 84 Eemp - Barelay & Co. Ia
curtes-até) - Estados. Unidos da
América

labersterin Neveureapl•e Ltda.
7JOUFS14 nasuaua
5. 5.4.

•

Classe 3 - Pin produto larmace-atice
Termo n.• 108.460 de 2-5-44
WIldt & Company. Limited Inalai era
Classe CO - Jornal Impresso
Termo n.• 106.452 de 2.5-44
Magalhães Sucupira & Cia. Ltda. Capital Federal

1 G I PIPI I FILA

WILDT
Clame 7 - Máquinas para tecidos de
malha destinado a fazenda, e vestidos
Termos os. 100.461 e 100.462
de 24-44
Iludderefle/d Fine Worsteds, LImited Inglaterra

23 - Tecidos de /A e algodão
em peças
Termo n.* 106.453 de 2-5-44
Magalhães Sucupira & Cia. Ltda. Capi ta l Federal

Clame

Classe 43 -* Artigos na, classe
Termo n.• /06.467 de 2-5-44
(Prorrogação do registro n. • 28.356
de 30-9-29)
Myrurgla 5, A. - Espanha

EMPE Of 11811RODI

1 COLEG I FIL I
Clame 32 - Todos os artigos compreendidos na classe; compostos total ou
principalmente de lã
Classe 23 - Tecidos de lã e algodão
Classe 26 - Artigos de Vestuário feitos
em peças
do tecidos em peça compostos total ou
principalmente de lã
Termo n.• 108.454 de 2.5-44
Estado
.
Pita
&
Cia.
Ltda.
4Mizeiry
Termo n.• 106.463 do 2-5-44
de São Paulo
(Prorrogação do registro n.• 28.468
de 22-10-29)
Bodolfo Waehneldt & Co. - Capital
Federal

Classe 48 - Artigos na classe
Termo n.o 106.468 de 2-5-44
Cia. de Cigarros Souza Crus -•
Capital Federal

SM.SILEMS

OSTEODONT

1•n•••n

•

Classe 2 - Um remédio. Be/vindica az
cores, azul escuro e prateada
Termo n. 0 106.473 de 2-5-44
(Prorrogação do registro n.o 27.615
de 4-5-29)
Angostura Bitters (Dr. J. CL 11. Sie.
gert & Sons) Linnted - Inglaterra

ANGO_STURA
BIT TERS
Classe 42 - Batera
Termo n.• 106.474 de 2-5-44
(Prorrogação do registro m o 27.613
de 4-5-29)
United States Hoffruan Machinery Coo
Poration - Estados Unidos da América

Classe 45 — Tabaco manufaturado ou
não, inclusive, ci g arro" char utos e rapé
Termo n.• 100.469 de 2-5-44
Maquinas de passar roupa
Alexandrino Mendes de Oliveira - Ca- Classe 6
pital Federal
Termo tt. • 106.475 de 2.5-44
Classe 3 - tm produto far- .
(Prorrogação do registro n.• 87.614
maeêatimi
de 4-5-29)
Ausentara Bitters (Dr. J. G. B. Sim
Classe 12 - Lustres de metal, abat-jours
gert & Sons) Limited - Inglaterra
Termo n.• 106.455 de 2-5-44
~Mu Pita & Cia. Ltda. - Estado de metal, plafonlere de metal, arandela.
do metal, limpadas de metal para mesa
de Sio Paulo
(castiçais), limpadas de metal e fios
condutores Isolados
Termo n.• 106.464 de 2-5-44
Evans Sons Lanchar & Webb LlmitedInglaterra

KLEAR~BUR

oliveira pitu. a cia.ttaa,
S.T•ols

ANESTIL

Niveles pitta clastuta.

DEIAMINO
un

Classe - Um produto
maceutico

far-••

Sanse.

Classe 2 •-• Um produto tas.
maefulico

Classe 44 - estalido de ,rao/aa

classe SI - Sitiar*

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Quinta-feira 8

1

Junho de 1944 - 1115

Térmo n.5 106.471 de 2-5-44
Têrmos ne. 106.481 e 108.482
TITULO DE ESTABELECITérmo n.• 106.476 da 2-5-44
Fernandlna Antunea Braga --. COIMAI
de 2-5-44
(Prorrogação do registro Il.° 27.717
MENTOS
Federal
(Prorrogação do registro n. • 27.404
de 26-5.29)
Tarmo n.4 106.309 de 2-5-14
de 4-5-29)
Brother CO. Incorporated —
Lana
Leonido
Saiu
Mindlin
—
Enfado
de
São
international Business Machines ComEstados Unidos da América
Paulo
pany ar palust re r_ capital .Federal
Classe 8 — Mapas e dia gramas de qualI ntuído YammaLlaw
quer modélo ou desenho necessários ao
seu trabalho
1

CUTELARIA
AÇOFINO

Classe 60 — Titulo de estabelecimento

NOMES COMERCIAIS

Ténue, n.5 106.301 de 2-5-44
Maria S. A. — Estam
do Elo de Janeiro

•

Usina Sarda

Classes 5, 10, 11 e 12 — Título de esta....asse 17 —Artigos na classe_
. helecitnento
'Tértno n.5 106.489 e 106.484
Térmo n.5 104.316 de 2-5-44
',USINA SANTA MARIA S.A,
de 2-5-44
Max Lowenstein & Cia. — Estado de
(Prorrogação do registro n.• 27.602
São Paulo
de 4-5-29)
International Business Machines Com• Classe 41 — Tabaco e cigarres
pany et Delaware — Capital Federal
Nome comercial ••••
Classe 8 — Artigos na classe
Têm° n.• 106.477 de 2-5.44
(Prorrogaello do registro n. • 27.621
- Termo ri. 5 106.307 de 2-5-44
FABRICA ALIANÇA
de 10.5-29)
Tpiranga Publicidade, S. A. — 1:landi/
Dye Corporation —
AllIed
DE
ARTEFATOS
PE
METAIS
de SAo Paulo
•
Entadds . Unidos da América
\MV

"INTERNATIONAL"

prvi a

s

Classe 16 — Preparado na classe
Termo n.o 100.478 de 2-5-44
(/Termine° do registro n. 5 2E597
de 4-5-29)
1/. A. ot Brasil Inc. — Capital
Federal
IMMO ARTISTS CORPORATION"
IWISTA3 tNOOS

Claeses 3; 6; 7: 8: 10; 11; 12: 13: 17:
18; 15 ; 20; 21; 10; 49; 54 e 67 —
YPIRA170.4 PUBL-klõiD411-4
Classe 12 — Fechaduras elétricas
Título dê estabelecimento
de segurança
Térnui n.• 100.446 de 2-5-44
Termos na. 106.485, e 106.486
Medeiros, Ribeiro & Cia. Ltda. — Esde 2-5-44
Nome comercial
tado de Silo Paulo
(Prorrogação do registro n.o 27.603
de 4-5-29)
INSIGNIA
International Business Machines Com.
Térmo n. 5 106.306 de 2-5-44
pany ot Delaware — Capital Federal
Tpiranga Publicidade, S. A. — Estado
de São Paulo
A NORDESTINA DISTRIBUIDORA
são PAULO - CAPITAL

Jlts
mero

"DAYTON

14

Classe 60.— Filmes ou pellculaa
cinematogrefleas
Tétano n.5 106.479 de 2-5-44
Classe 11 — Cortadores de trios, cor(Prorrogaclio do regiefro n. o 27.589 tadores de pito, cortadores de queijo c
de 2-5.29
picadores de carne
Isnman & Kemp-Barelay & Co. Inter- Classe g —
Balanças e moinhos para
porated — Enfados Unido, da América
café com motor
Tèrmo n. • 104.487 de 2-5-44
(Prorrogação do registro n.• 27.670
de 23-5-29)
Surpass Leather Company — Estados
Unidos da América
Classe 42 — Artigos na classe
Ténue n.• 106.'80 de 2-5-44
(Prorrogação do registro te 27.605
de 22-5-20)
Central Motors Corporation — Estados
Unidos da América

Ou

de

Classe 35 — touro para sapatos

•

.4

TAPEÇARIA COLONIAL
SÃO PAULO a CAPITAL
Estado da São Paulo
Classes 34 e 40 — Titulo de esta. belechnento
Tèrtno n.• 106.457 de 2-5-44
C. F. de Castro — Capital Federal

Casa Castro

KLAXON
Classe 8 — Ensinas de sina/
alarme

Classes 41; 42; 43: 44: 46: 55: 54 e 60
— Título de estabelecimento
Térrno te 106.448 de 2-6-44
Moacir da Silveira de Almeida

•

Classes 8: 11: 15 e 00 — Título de
estabelecimento

Classe GO — Insígnia de comércio;
Tarmo n.• 106.159 de 2-5-44
Tecnigrâtica Ltda. — Capital Federal

s!g!suien~iiiii
•

Classes 1; 6; 17 e 33 — Insígnia de
comércio

S1MBOLOS ,NAC1ONAIS
n. 4.545-31-7-42
acompanhado de anexos
VENDA Secçãto de Vendas, AV. RODRIGUES ALVES, 1

Agencia II, MINISTÉRIO DA FAZENDA
Agencia na PRETÓRIO.

Cr$ 15,00 — Enc., Cr$ 35,00
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
PREÇO —

....„..,...
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EQUENO*

yocabulário Ortográfico
DA

Língua Portuguêsa
organizado pela

Academia Brasileira de Letras
Volume com 1350 págs.

Brochura: Cf$

25,00

EDIÇÃO ESPECIAL

Cartonada: Cr$

60,00

A VENDA:
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
- Agência II : Pretórioe
Atende-se a pedidos pelo,Serviço de Reembeilso ,Postal
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE Cr$ 0,60

•

•

