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SEÇÃO III
ANO XXIV - N.° 12

DEPARTAMENTO NACIONAL

CAPITAL FEDERAI

QUARTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO .DE 1966

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.° 133.976 - Campos Salles
S. A. Indústria e Comércio.
N.° 134.389 - Dirceu Arantes.
N.° 133.915 -s. Helion Vasques
Rio, 14 de janeiro de 1966
e Helder Vasque
N.° 135.003 - Anúncios em
EXPEDIENTE DO DIRETOR GETermo n.° 124.458 - Dispositivo
Arquivamento de Processos
Bondes (Rio) S. A.
RAL, REPUBLICADO POR TER
Uivo ou aperfeiçoado para fixar paraN.° 135.027 - Dymitri Petrow.
Foram mandados arquivas os seguinSAUD° COM INCORREÇÕES
fuso - requerente: G. K. N. Screws
N.° 135.072 - Alexandre Sklar
tes processos:
Fasteners Limited.
e Sergio Pejcz.
N.° 131.776 - Aperfeiçoamentos na
Móveis de Aço Fiel S. A. - no peTermos:
N.° 135.161 - José Bento Pefabricação
de
calçados
flexíveis,
com
dido de cancelamento ''ex-officio" da
N.° 95.077 - Record S. A. Capas droso.
patente de modelo de utilidade para sola envolvente e do tipo califórnia
N.° 135.173 - Metalúrgica
Armário-penteadeira para banheiros - - requerente: José Mário Carrasco para Automóveis.
N.° 120.937 - Cia. Henrique Wos- Prior Ltda.
Menna.
do requerente - Indústrias Metalux
N.° 135.232 - Siegmund Holsituo Indústria e Comércio.
Ltda.
N. 9 120.999 - Societá Internazio- latz.
Modêlo de Utilidade Deferido
N.° 161.978 - Waldetário ChaEm face do que consta do processo,
nate Fonovisione .
que foi bem examinado pelos técnicos,
N.° 121.115 - Angelino José Lau- gas.
N.c 133.405 - Nõvo modelo de es- Arquivem-se os processos. pada há que deferir quanto ao pedido côva dentifrício - requerente: Oswal- renti.
de cancelamento "ex-officio". O artigo do Teles.
N.° 112.323 - Valer-Malas para
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
80 (e seus correlatos) à meridianamenAvião Ltda.
DE INTERFERÊNCIA
te claro no seu conteúdo. Uma -patente,
Modêlo industrial Indeferido
N. 123.610 - Therezinha Lilian Loconcedida, não pode ficar a mercê de
duca Malagó.
Termo
n°
136.888
Ntivo
modelo
De 11 de janeiro de 1966
denúncias.
de vergalhão - requerente: Mineração
Reynolds Metais
N.° 123.943 A oposição de Móveis de Aço Fiel geral do Brasil Ltda. - Indeferido.
Company
Notificação:
$. A. foi julgada não fundamentada.
Carlos Pereira da
.
•
N.°
124.908
Deferido o peado, não foi interposto
Unia vez decorrido o prazo de
exigências
Silva.
pedido de reconsideração de despacho.
reconsideração previsto pelo arti9 125.609 - Attilio Chiari.
Recorra ao Poder Judiciário no caso de
ao 14 da Lei 4.048 de 29 de deTermos com exigências a cumprir:
N.° 126.626 - IPAB - Indústria zembro
achar que houve erro administrativo.
de 1961 e mais 10 dias
N.° 125.819 - Sandoz S. A.
Paulista de Artefatos de Borracha S. para eventuais juntadas de reconN.° 128.517 - Ortho Pgarmaceuti- A.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE cal Corporation.
N.° 126.789 - Armco Steel Corpo- sideração, e cá mesmo não tendo
PATENTES, REPUBLICADO POR
valido nenhum interessado, serão
N.° 130.498 - Atnerican Cyanamid ation.
TER SA1DO COM INCORRE- . Company.
expedido os certificados
N.° 126.822 - Germano Zunder & logo
abaixo.
ÇÕES
Cia.
Ltda.
Diversos
N.° 127.829 - N. V. Philips'GloeiMarcas deferidas:
Rio. 14 de janeiro de 1966
Termo ti.° 126.933 - Joel Miranda lampenfabrieken.
N.°
232 090 - Taurus Stylac N.° 123.90? - Deutsche Goid Und
- priv. invenção - Concedo o desanJasse 1 de Irmãos Pedroso St Cia.
Notificação
Silber
Scheideanstalt
Vormals
Roessler.
quivamento.
Lt d a.
N. 131.158 - Carlos Eduardo
Uma vez decorrido o prazo de reconN.° 343.952 - Consul - Classe
sideração previsto pelo artigo 14 da Despachos em pedidos de reconsideração Veiga de Oliveira.
n. 4 de Rizicultura ltituiutaba
N.° 133.160 - Umberto Bon- Lt.da.
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961
O Senror Diretor da D. de Paten- giovanni.
e mais dez dias para eventuais juntaN." 351.3-17 - Pan - Classe
N.° 133.1?.2 - Umberto Bon- n.° 39 de Panex S. A. Indústria
das de reconsideração e se do mesmo tes negou acolhimento aos pedidos de
reconsideração
apresentados
nos
progiovanni.
não se tiver valido nenhum interessado
e Comércio.
N.° 133.169 - José Rodrigues
ficam notificados os requerentes abaixo cessos abaixo a fim de manter as deN." 351.320 - Nex - Classe 39
cisões
anteriores.
Dei
Pino.
mencionados a comparecerem a este DeN.° 133.657 - Eliaquim dos de Panex S. A. Indústria e Copartamento. a fim de efetuarem o paTermo n.° 96.132 - modelo de utimércio menos para drenos de
gamento da taxa da primeira anuidade lidade: Nova disposição construtiva de Santos.
borracha.
dentro do prazo de sessenta das, na rodízios para corrinho-suporte de gelaN.° 133.9“. - Hamil Suissa InN.° 352.052 - Stilus - Classe
forma do parágrafo nico do artigo 33 deiras - requerente: Artigo Fila - dústria e Comércio S. A.
n.° 32 de Stilus Filme Produtora
do Código da Propriedade Industrial Reconsideração: Inéeo Schincariol.
N." 133 914 - Luiz Affonso de Cinematográfica Ltda.
para que sejam expedidas as respectivas
Termo n.° 124.696 - privilégio de Abreu Villela.
N.° 352.905 - Aurea - Classe
cartas patentes.
invenção: Nôvo arado reversível N.° 133 921
Miles Laborato- n.° 42 de Depósito de Bebidas Aurequerente: Irmãos Bedim & Fonseca.
rea Ltda.
Privilégios de Invenção Deferidos
- Reconsideração: Massey Ferguson do ries, Inc.
N.° 355.840 - Novapyrone N.° 133.933 - Ney Arcy Farme Classe 3 de Produtos Nobel Ltda.
Termo n.° 122.348 - Um afastador itrasil S. A.
de cutícula com distribuidor automático Os interessados dos processos respec- D'Amoed.
N.° 350.515 - Sajoia - Classe
N.° 133.975
Nathanael Uzias n.° 13 de S. Rosenfeld - Include líquidos - requerente: Helena Ri- tivos poderão obter vista no Setor de
beiro Müller.
indo-se fivelas e relógios.
Visto e Informações do Departamento. Coebel.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o 'expediente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
15 hora°.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuida, R nos
casos de. erros ou omissões,
deverão :ser formuladas: por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 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 poderse-ao tomar; em qualquer
época, por seis meses ou um
a.no.
•
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sela
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,
na parte superior do enderêço

Janeiro de 1966

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

•

DO SERVIÇO OE PUBLICAG8ES

CHEFE DA saçÃo ou orso*oco

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARAES

DIÁRIO OFICIAL
stoo in
Glacio dó publicidade do •xpadlanto do Departamonlbe
Nacional de Proprladada industriai do Minieténo
da indoatela e Cornarei*

IrniSresso nas Oficinas do Departamento de,imprensa Nacional

ASSINATURAS
-REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e interior:
Capital e Interior:.
Semestre . • . Cr$ 6.0001 Semestre
. • Cr$ 4.500
Ano
Cr 12.000! Ano
Cr$ 9.000
Exterior:
Exterior:
.
Ano
Cr$ 13.0001 Ano
Cr$ 10.000
vão impressos o número do
talão de registro, o mês e o
ano em que findará.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

dos jornais, devem os assinantes providenciar a respêctiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão âs assinatura0
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época.
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimento*
quanto a sua aplicação, sun.'
citamos usem os interessadol
preferencialmente cheque ott
vale postal, emitidos a favo
do Tesoureiro do Departa.;
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edl..
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as 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 ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mess
mo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
5

N.° 357.060 - Moderna -Classe 1 de Panificadora Moderna Limitada.
N.° 360.681 - O Municipalista
Brasileiro - Classe 32 de José Diniz Pinto Bravo.
N.° 364.762 Bragal - Classe
n.' 36 de Indústria de Malha Bragal Ltda. - Com exclusão de alças elásticas e suadores. •
N." 378.128 - Banafort
Classe 41 de A Leoneza de Conservas S. A.
f
N.° 378.813 - Alvorada
- Classe 8 de José • Antônio da
Silva.
N.' 402.087 - Banco Interamericano - Classe 32 de Renato de
Souza Freitas..
N.° 423.257 - Telhalit -i Classe 16 de Casa Sano S. A. Indústria e Comércio.
N.° 430.663 - Makerli Classe 35 de Manoel Kherlakian S. A.
Indústria e Comércio de Calçados
N.° 430.820 - Novodril • Classe 3 de Laboratório Farmacêutico Efedril S. A.
N.° 430.934 Celex - Classe
n.° 8 de American OpticaUCompany.
N.° 444.538
Bangú
Classe
n.° 36 de - Indústria de Calçados
Bangú Ltda.
.
N.° .444.893 - Brilhante Classe 47 de União Fabril Exportadora S. A. UFE - Sem direito ao uso exclusivo da expressão brilhante.
N.° 447.250 - Articurlex Classe 6 de Falk .do Brasil S. A.
Equipamentos Industriais. •r
N.° 454.772 - Farabin -r Classe 2 de J. R. Geigy S. A.,;,

N.° 459.225 - Stadium - Classe 32 de Federação Atletica de
Estudantes.
N.° 459.614 - Amabile - Classe 36 de Airiabile Vieira.
N.° 460.415 - Nutrobiogen Classe 41 de Dieta S. A. Produtos Alimenticios.
N.' 460.417 - Pilhinho - Classe 32 de Editôra Brasil America
Ltda.
N.° 460.632 - Kopico - Classe 32 de Agência Kopico Edições
e Propaganda de Cultura Pogular
Ltda. - Excluindo-se órgãos de
publicidade.
N.° 460.716 - Belo - Classe
n." 41 de JoãoVatter Vasconcellos
N.° 460.915 - Santa Monica Classe 41 de Valdevino Fonseca
Limita. .
N. 460.933 - Café Ribamar Classe 41 de José Ribamar da
Silva.

N.' 462.238 - Embaixador Classe 47 de Raoul Guy Peuillatey
N. 462.291 - O Cadastro Classe :32 de Editôra Satellte Ltda.
N.° 467.045 - Mitavin - Classe 3 de C. F. Boehringer & Soehne G. M. 13. H.
N.° 467.069 - Aprazível Classe 41 de Antônio . Carlos Vasconceitos Arruda.
N.° 407.085 - Nove Ervas Classe 42 de Augusto Dufech.
N.° 467.100 - Saporiti - Classe 41 de Indústria e Comércio Saporiti Ltda.
N.° 467.44,: - Manés - Classe
n.° 47 de Agência de Representações Amendoeira S. A.
N. 467.527 - B,1(!óreln
Classe 3 de Alvaro F. Carneiro.

N." 467.628 - Metalac - ClasN. 384.236 - Colorado
se 11 de Metalac S. A. Indús- Classe 28 de Colornyl S. A. Tetria e Comércio. •
cidos e Artefatos de Bylon - Coei
N." 408.330 Correio do Co- exclusão de porta blocos.
N.° 406.393 - Palácio - Clasmmércio - Classe 32 de Nilson
Cunha.
se. 8 de Mustaphá Amad Filho &
. N.° 468.331 - Fiai - Classe Irmãos.
n.° .43 de Farnel Lanche AlimenN.' 411.278 - Motorit - Classe
tícios Ltda.
n." 6 de Fábrica de Autopeças
N." 468.421 - Moulin Rouge - Motora Ltda.
N.° 423.040 - ComPlebe Classe 41 de Chocolate Dizioli
S. A.
Classe 3 de Laboratório EuteraN." 472.649 - Magico - Clas- pico Nacional S. A.
se 31 de Minnesota Miningg And
N.° 430.950 - Kajolite - ClasManufacturing Company.
se 16 de Kaj A. Svanhohn.
N.° 473.672 - Disprofarma N.° 433.225 - Mofan - Classe
Classe 3 de Disprofarma Distri- n. • 40 de Mofan Fábrica de Nobuidora de Produtos Farmacêu- vidades e Aparelho Ltda.
ticos Ltda.
N.° 439.466 - Prazauto - Clas•
N.° 473.920 - Mundo Musical se 21 de Afrancio Estevão Corrêa
- Classe 32 de Coltunbia do Bra- - Com exclusão de outras peças.
sil S. A. Indústria, e Comércio.
443.139 - Spuma - CiasN.° 473.945 - Mourisco - seN.°
41 de Francisco Caron & Filho
Classe 46 de Quivesa Indústria de
N. 450.973 - Grani Mat• Produtos Químicos Ltda.
N.° 473.003 - Gazeta do Pa- Classe 10 de Grani Mat Indústria
raná - Classe 32 de Gazeta do e Comércio de Materisia para
Construção Ltda.
Paraná 3. A.
N.° 452.364 - Takara - ClasN.° 475.439 - Chaben - Classe 23 de Tecido:: e Artefatos Cha- se 41 de Pan Produtos Alimentícios Nacionais Sociedade Anôben Lyda.
N.° 349.537 - Gazela - Classe nima.
n.° 36 de Calçadoã . Gazela Ltda.
N.° 453.702 - Reunidas - Excluindo-se bolsas e substi- Classe 16 de Reunidas Materiais
tuindo-se alpargatas por alpar- de Construção Terra plenagem e
catas.
•
Construções Ltda.
N.° 367.955 - Inambuzinho N.° 454.801 - Marchiori Classe 42' de Zefiro Paccola & Classe 6 de- Máquinas Marchiori
Ltda. - Considerando-se todos
•
. N.° 373.898 - Ransornes - os artigos como máquinas ou parClasse 7 de Ransonies, Sims & tes integrantes da maquina.
Jefferies, Limited
N.° 455.680 - Tortuga - Cias•
N." 375 710 - L i bero:filme - Se 4 de Tortuga Cia. Zootecnica
Cle 3 de Laboratório Libertas Agraria - Excluindo se os arti1 tila.
.gus grifad .is pela seção.
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N.° 455.980 --Café Flor de Rolante - Classe 41 de Hildo de
Negri - Excluindo-se substâncias alimentícias e seus preparados.
N.° 456.768 - A Voz dos Municipios Flinninense - Classe 32
de Orlando da Costa Hungria.
N.° 456.822 - :;otiza - Classe
41 de João Marques- de Souza.
N.° 456.827 - Jocames - . Classe 41 de José Cavalcante Mesquita
N.° 457.056 - Monthel - CsSe 8 de Montbel Indústria de
Artefatos de Metais é Madeiras
Ltda.
N.° 457.136 - Somapa - Classe 38 de Sociedade de Matéria
Prima para Papel Somapa Ltda.
N. 457.67.. - F. G. Neptun
- Classe 6 de Peitem & GuillcauInc
Aktiengesellschaft.
N.° 457.736 Marinilda Classe . 36 de Renato Xavier Guimarães & Cia. Ltda. - Considerando-se os artefatos de vestuário como roupas feitas.
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! N9 430.496 - Pan-Trade - Classe
Frase de Propaganda Deferidas
NO 4514024 - Popular - easat 42
2 - de Pan-Trade, Produtos Qui- de Geraldo Nascimento.
micos Limitada - Considerando-se
N 9 456.837 - Aros - classe 17 NO 367.321 - Provolone Imperador
-os preparados higiênicos não incluin- O Rei do Paladar - Classe 41 - de Aros Representações Indústria e
aos erra outras classes.
de Usina de Lacticinios Abbud Li Comércio Ltda.
N 9 460.682 - Inoxil - Classe 6 mitada - Artigo 121 do Código.
N 9 456.880 - Monção - classe 41
- de Incalstria Mecânica Inoxil LiN o 383.279 - Projeta a Sua Mo _ - de M. G. Araujo.
mitada - Substituindo-se acessórios cidade de Role e Conserve a de On
N9 457.422 - Dunacolor - classe
por partes integrantes.
tem Com Placentex - Classes 5 e 48 1 - de Dunacolor Corporation.
N 9 460. Itia - Bob-Graf - classe 8 - de Companhia Industrial Farma
N 9 460.166 - Americana - classe
- de Rod-Bel S. A. Indústria e cêutica
46 - de Produtos Químicos Guarany
Artigo 121 do Código.
Comércio.
S. A.
N 9 460.8e1 - Balas Júnior N O 466.348 - Panex - classe 5
Insignia Comercial Deferida
Classe 41 - de Chama Editõra de
de Panex S. A. Indústria e CoJornais Revistas e Publicidade LimiN9 460.636 - Tri Guanabara - mércio.
tada.
Classe 33 - de Nilson Andrade N9 468.184 - Suissa - classe 6
N 9 460.9 ,42 - União - Classe 16 Artigo 114 do Código.
de Orlando Sozzi.
- 'de Indúraria e Comércio de Es- Expressão dP Propaganda Deferida
N9 468.187 - Brasilia - classe 41
quadrias Metálicas União Limitada.
N 9 444.631 - Se é Bayer é Bom - de Bar e Café Brasilia Ltda.
N O 468.296 - Super Ultra - clasNO 460.110 - A Capital - Classe - Classes 22, 23, 39, 46 e 48 Re32 - de João Castaldi Dei Ruccillo querente: rarbenfabriken Bayer Ak- se 39 - de Pneus General S. A.
NO
N9 460.040 - Higroton - Classe tiengsellschaf 1 - Artigo 121 do Có468.353 - Guanabara -- classe
- de J. R. Geigy S. A.
21 - de Comercial Guanabara de
digo.
No 461.130 - Granauto - Classe
Automóveis Limitada.
N O 468.354 - Brasília - classe 31
21 - de Companhia Guanabara de Titulos de Estabelecimento Deferidos
Automóveis - Com exclusão de má- de Casa Brasília Lonas e Enceraquinas e mr,tores.
N o 424.914 - Atui -- Classes 16 dos Limitada.
N 9 461.187 - Weldt - Classe 11 e 33 - de Engenharia. e Comércio
N9 473.428 - Fire Fix - classe 8 - de Fried, Krupp.
Atui Limitada - Artigo 117 núme- de Fire Fix Brasil In dústria de Ele ..
N 9 461.346 - Néolux - Classe 1 ros 1 e 1 do Código, incluindo a rrodos Ltda.
- de Pauic Alberto Fraga - Subs- classe 16.
No 473.680 - Figura de Vista de
tituindo-se rhinner por Solvente.
NO 431.936 - Conservatório Musi- Campos - classe 42 - de
N 9 462.037 - Trairsbrasil - Clas- c 1 Beethoaen - Classe 33 - de de Bebidas Paccola S. A. C omércio
N. 457.942 - Ski - Classe 42 se 32 - de A. B. C. Rádio e Te- Maria Rosário Lopes Franco - ArNO
473.953 - Dynex - classe G de Ski Bar Lanches Ltda.
levisão S. A.
dr Applied Power Industries Inc.
tigo 117 n o 1 do Código.
N
o
N. 458.140- Silbestos Clas462.121 - Ramapa - Classe
N 9 460.571 - Decorações Miami N9 258.536 - Neofilina - classe 3
Se 16 de Wamex S. A. Indústria 41 - de Raimundo Martins Paiva. Classe 33 - de Decorações Miuá - de Produtos Farm acêuticos Simes
do
Brasil Ltda.
N9 462.160 - Café Marcelinense Limitada Artigo 117, número 4 do
Qui mica.
N O 332.797 - Café Bem-Bom
N.° 458 . .290 - Brucutú Magazi- - Classe 41 - de Otomar A. Pas- Código, excluindo-se a expressão:
qualotto - Somente para café.
"Variai em Estilo de Escrita".
41 - de Café Irajá Ltda.
ne - Classe 32 de Rio Gráfica e
N 9 462.321 - "79" - Casse 36
NO 468.319 - Tinturaria e Lavan- classe
NO
- Insetol - classe 2 --o.
EdiV- • Limitada.
• - de J. Moreira - Compann'a Co- dei ia Prograsso - Classe 33 - de do Re403.955
q
uerente: Ken Iti Ohasi.
N . r 431- - Judite - Classe mercial de recidos
Tinturaria e Lavanderia Progresso
NO 415.756 - Crtsial - classe 41 N 9 462.322 - "79-Jota" Clas- Limitada - Artigo 117, no 1 do Cóil.° 3,, •:e confecções Judite Ltda.
de Cornar S. A. Comércio, IIndússe 36 - oe J Moreira - Companhia digo.
- Excluindo-se bolsas.
tria, Engenharia.
Comercial de Tecidos.
N o 431.253 - Auto nisto Pierrotti
N." 458.452
N° 430.193 - Titanus - classe 8
São José - CiasNo 462.366 - Santa Isabel - Clas- - classe 21 - de ierrotti & Filhos - de
Titanus Imp ortação, Indústria
te 40 de Mobiliária São José Ltda. se 21 - de Auto Mecânica Santa Ltda. - Aart. 117 n 9 1 do Código. e Comércio
Ltda.
N 9 432.831 - Academia de Corte e
N. 458 698 - Poty --- Classe Isabel Limitada.
NO
436.843
- Artefina - classe 36
N
9
463.846
Pan-Soma
Classe
Costura
Bonfim
classe
33
de
n." 41 de Francisco) de Freitas.
- de Artefina S. A. Indúústria de
3 - de Laboratório Biorgan Limita- Waldith Moscoso Canto - art. 117 Elos
e Malhas.
N.° 458.737 - .FF - Classe 6 da.
nç 4 do Código.
NO
de Ferramentas First Ltda.
442.805.... Ecsabril - classe 38
No 423.982 - Cap-Clube AmadoN
9
463.981
Espalha
Classe
42
Estamparia Caravelas S. A.
N.° 458.742 - Santa lgnez
rista de Pesca - classe 33 - Reque- - de
NO
- de,Bebidas Cabral Limitada.
443.979 - Imperial -- classe 38
Classe 15 de Cerâmica Santa
N 9 465.561 - Intermac - Classe rente: Januário de Paschoal - ar- - de Artes Gráficas Imperial Limitigo 117 n9 4 do Código.
Ignêz Ltda.
tada.
38 - de Hamac A. G.
No 460.642 - Transportadora São
464.562 - Intermac - Classe
N9 446.493 - Sonex - classe 40 N.° 458.865 - Rumo ao Elipaço 28N9
Luiz - classe 33 - de Transportado- de Hamac A. G.
São Luiz Ltda. - art. 117 n9 4 de Antonio Amancio da Silva.
-Classe 32 de Emprêsa Gráfica
No 464.666 - Café Osnola - Cias- ra
No 450.700 - Nações Unidas o Cruzeiro S. A. - Consideran- qe 41 -- de Alonso Bezerra de Sou- do Código.
N9 435.620 - Kisnet Decorações - classe 36 - de Bagos Balikjian.
do-se as seções como caderno ou za.
N 9- 452.413 - Brasil - classe 41 No 465.034 - Coringa - Classe 28 classes 8, 33, 34 e 40 - Requerente:
crônica.
- de São Paulo Alpargatas S. A. Kisnet Decorações Indústria e Co- de Expeditido Franco de Carvalho.
N. 459.147 - Infinito --- Clasmércio
Ltda.
art.
117
no
1 do CóNO 454.118 - Maringá - classe 23
No 465.51C - La Formosa - Classe 32 de Emrêsa Gráfica o Cru- se 4 - de Companhia Argentina de digo.
- de Cia. Textil Santa Basilissa.
No
474.460
Edifício
Barão
de
Lazeiro S. A.
N O 456.533 - São Caetano - clasQuebracjo -- Marca Formosa S. A.
N.° 459.152 - Carinho - CiasN 9 465.e57 - Cinae - Classe 8 guna - classe 33 - de Banco Hipo- se 41 - de Fábrica de Doces São
tecário
Lar
.
Brasileiro
art.
117
Cnetano Ltda.
Se 32 de Emrêsa Gráfica o Cru- - de Cinae Comércio e Indústria n9 4 do Coo:digo.
No 456.952 - Grilon - classe 22 Nacional oe Artigos Elétricos Limizeiro S. A.
de Irmãos Mazzaferro & Cia. Limitada.
N." 459.329 - Cerejeira em NO 465.859 - Nações - Classe 41
tada.
Marcas Indeferidas
Flor - Classe 41 de Sonksen - de • Pastelaria das Nações LimiN 9 457.242 - Boa Viagem - clasN O 285.001 - Itaim - Casse 43 Chocolates S. A.
tada.
se 40 - de Leo Vymlatil.
de
Distribuidora
de
Bebidas
Itaim
N
9
468.277 - Ditisan - Classe 3
N.° 459.334 - Cerejeira em
N 9 458.651 - Curvelana - classe
Flor - Classe 41 de Sonksen - de Laboratórios Andrômaco Socie- Ltda.
N O 296.472 - Duplex - classe 11 42 - de Benjamin Jacob de Souza.
dade
Anônima.
Chocolates S. A.
No 959.637 - Miam! - classe 21
N9 468.462 - Rococó Moeda - - de Panex S. A. Indústria e Co- - ele Miam! Automóveis Ltda.
N.° 459.412.- Café Rosa - Classe 25 - de Mário Pompeu Ca- mércio.
N O 430.040 - Rinoxyl - classe 3
N o 350.220 - Maracal - classe 41
Classe 41 de Coelho, Coelho & va Icanti.
- de Indústria de Laticinios Mara- - de Produtos Farmacêuticos Astra
9
N
474.273
Gazeta
de
PatrocíCia. Ltda. - Considerando-se
do Brasil Ltda.
Ltda.
nio - Classe 32 - de Sebastião Elói calN 9
No 460.839 - Portugal - classe 36
aplicação por artigo.
416.819 - Santa Rosa - clasdos Santos.
de Indústria de Calçados Portugal
N.° 459.417 - Correio Planai- No 474.471 - A Hora do Pani- se 16 - de Ceramica Santa Rosa Li- -Ltda.
tino - Classe 32 de Francisco ficador - Classe 32 - de Manuel mitada.
N o 463.374 - França - classe 36
N 9 430.505 - Real - classe 47 de enezes Pimentel Junior.
Pereira da Silva Leite.
Real Distribuidora de Produtos de - de Honorio Pires França
N. 459.473 - Proquial - Cias- N 9 474.472 - A Voz do Panifi- de
N 9 464.279 - Icatu
classe 33
Petróleo Ltda.
te 41 de Proquil Produtos Quími- cador - Classe 32 - de Manuel No 441.969 - Vera Cruz - classe de Icatu Engenharia e Imóveis S. A.
Pereira
da
Silva
Leite.
N O 465.634 - Normandie - classe
cos e Alimentícios Indústria e
41 - de S. Pereira.
No 474.473 - Panificação em FéComércio Ltda.
No 442.933 - Motom - classe 6 - 41 - de Frigoríficos Normandie Lico
Classe
32
de
Manuel
Pereira
de Motom Aktiengesellschaft - Zu- mitada.
N9 460.321 - O Matutino - Clas- da Silva Leite.
NO 474.359 - Paraná - classe 41
rich.
se 32 - de Pedro Pinto da Motta
o
N
474.480
Sweet
Music
- de João Reichert Filho.
Lima.
No 444.548
Roma - classe" 41 Classe
36
de
Maidenform,
Inc.
N9 474.520 - Gelo Horizonte N° 460.360 - Mafersa - Classe 6 N 9 482.143 - Norbaletric - Clas- de Sopal Sociedade Paranaense de
classe 16 - de Subempreiteira Belo
- de Material Ferroviário S. A. se 6 de:
.
Norbaletric Comércio, In- Alimentação Ltda.
Horizonte
Ltda.
Madersa - Excluindo-se fornos para dústria e Representações de Má- N 9 444.798 - GuarulhoS - classe
fundicão - forjas e fornos para tra- quinas Limitada.
16 - de Fornecedora de Materiais
Yrases de propaganda indefetamentos teimicos mineração e ponridas:
Para Construção Guarulhos Ltda.
tos oiaantes.
Sinal Propaganda Deferido
N 9 444.963 - Junior - classe 8 N.
474.372 A definição exata
de
Indústria
de
Refrigeração
Consul
N 9 480 39P - Bõlsa de Cinema e N o 460.619 - Transportadora São
de qualidade - Classe 8 de PeTeatro - Classe 32 - de Emprêsa Luiz - Classe 33 - de Transpor- Sorierlede Anônima.
N 9 443.38a - S a ntista - alasse 41 terco Comércio e Indústria do
Folb q a Manhã S A. - Excluin- tadora São l" ulz Limitada - Artigo
- de Cer a a l lsta Santista Ltda.
Eletrici d ade Ltda.
do-se órgão , de publicidade.
121 do Códtgo.

N.° 452.088 - Através do Grande Mundo' - Seleções para a Juventude - Classe 32 de Editorial
Marin do Brasil Ltda.
Títulos de estabelecimentos
indeferidos:
N.° 416.728 - Instituto Brasileiro Técnico Contábil Codex Classe 33 de Luiz Pires Corrêa.
N.° 426.119 - Ultra Visão Classe 8 de Luiz Pereira!Pinto.
N.° 446.348 - Alvorada Classes 30, 35 e 36 de Alvorada
Calçados Ltda.
N.° 461.565 - Jóias Jade Classes 8, 13, 33e 50 de José Teixeira Ramos.
N.° 474.039 - Casa da Sacaria
- Classe 24 de Laurindo Corradi
e Miguel Gonçalves Sanches.
N.° 474.046 - Casa .da Sacaria
- Classe 24 de Laurindo Corradi
e Miguel Gonçalves Sanches.
N.° 474.055 - Casa da Sacaria
- Classe 24 de Laurindo Corradi
e Miguel Gonçalves Sanches.
•
• Exigências

Têrrnos com exigências a cum(rir. .
N.° 246.653 - Vogue S. A. Comércio e Indústria.
N.° 351.287 - Raphael Molina.
N.° 400.471 - Navegação Aérea
Brasileira S. A.
N.° 433.645 - Alax Coretores
de Seguros S. A.
.!
N.° 437.649 - Antidio Almeida
Junior.
N.° 443.942 - Odilon Alexandre Tavares.
N.° 451 552 - Mago das Tintas
Ltda.
N." 460.685 - Staf Sociedade
Técnica de Assuntos Fazendários
N." 474 496 - Ennius Marcus
de Oliveira Santos.
N." 473.871 - Magazine Rio
Branco Ltda.
Diversos
N.° 473.954 - Applied Power
Industries, Inc - Torno sem
efeito , exigência publicada tendo em vista a decisão do Senhor
Secretário da Indústria.
N." 482.759 - Indústria .Meta
lúrgica Stella Ltda. - . Prossigase com exclusão dos artigos indicados pela seção.
Termos aguardando anterioridades:
N. 398.929 - Fornecedora de
Ferragens Lider Ltda.
N.° 431.795 - Barros & Cie,.
N.° 441.788 - Maybach Motorenbart G. M. B. II.
N. 443.044 - Magna Imobiliária e Administradora Ltda.
N. 443.059 ---- Tito Livio Virmond Carnasciali.
N.° 443.706 - Panificadora
Flor da Vila Ltda.
N. 443.709 - Televex Rádios
Televisão Ltda.
N.° 443.793 - Escobar S. A.
Indústria e Comércio.
N.° 443.797 - Escobar S. A.
Indústria e Comércio.
N.° 443.976 - Construtora Santa Rita Ltda.
N.° 444.005 - Atlantida Cinematográfica S. A.,
!
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N.° 444.209 - Coimplax Comércio Indústria Importação Limitada.
N.° 244.268 - Julio Alves Cavalcante.
N.° 444.361 - Emprêsa Industrial Gesso Mossoró S. A.
N.° 444.378 - Kõpke & Cia.
Ltda.
N.° 444.528 - Luiz Barnabe.
N.° 455.276 - Emprêsa Gráfica de Uberlandia Ltda.
N.° 462.153 - Insa Industrial
de Sabões S. A.
N.° 469.274 - Laboratório Farmacêuticos Internacional S. A.
N.° 468.313 - Livraria Editõra Magister Ltda.
N.° 468.422 - Chocolates Dizioli ,S. A.
N.° 468.423 - Chcoolates
zioli S. A.
N.° 468 424 - Chocolates Dlzioli S. A.
N.° 468.518 - Casa Publicadora Natista.
N. 474.330 - Inter Tacos Indústria e Comércio Ltda.
N.° 358.764 - Luiz Chiodi.
N.° 378.837 - Indústria Brasileira de Moldes S. A.
N.° 422 398 - Bassu Comércio
e Representações Ltda.
N." 430,262 - Cano Coen S. A.
Importadora.
N.° 431 012 - Tapeçaria Trianon Ltlia.
. N.° 443.077 - Construtora Santa Rita Ltda.
N.° 444.761
Luiz dos Anjos
lia mn os.

N.° 451.533 - Malharia Italiana S. A.
N. 458.939 - Irmãos Venturol, Ltda.
•
N.° 468.264 - Lacip Laboratório Cientifico de Produtos Farmacêuticos Ltda.
N.° 4686.^94 - Albano & Sobrinhos Ltda.
N.° 468 343 - Francioni & Kronemberger.
N.° 468.390 - S. I. T. E. L.
Isoladora Termica Ltda.
N.° 463.406 - Chocolates Dizioli S. A.
Ns. 468.416 e 468.420 - Chocolates Dizioli S. A.
N.° 472.817 - Barmatic Comércio de Máquinas Ltda.
N." 473.725 - Droganero Limitada.
N.° 473.728 - Mieczslaw Krymchantowski.
N.° 473.748 - Sociedade Importadora Suissa Ltda.
N.° 473.877 - Confecções Amodanova Ltda.
N. 473.980 - Fábrica de Papel Nova S. A.
N.° 482.546 - Fundição de
Ferro Maleável Omega S. A.
Marcas indeferidas:
N.° 442.191 - Nordeste - Classe 41 de Sociedade Nordestina Indústria e Comércio Ltda.
N.° 396.610 - Grande Gole Classe 42 de iria Comércio
dústria de Refrigerantes Ltda.
Exigências:
N.° 481.229 - Signo Propaganda Indústria e Comércio Ltda.
-- Cumpra a exigência.°

.../...2/n•••••

ATOS INSTITUCIONAIS
de 9 - 4 - 1964
de 27 - 10 - 1965
Atos Complementares n." 1, 2 e

Opsiçães:
Julio Siqueira Tecidos Ltda. -•
Oposição ao térmo 704.083 - Ti•
talo - Feira de Novidades nai
classes 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17;
21, 23, 25, 30, P32, 34, 36, 40, 42,
43, 44, 48, 49 e 50.
CNIC - Cia. Nacional da dústria e Construção - Oposi-;
ção ao têrmo 697.107 - Titulo
CINC - Classes 32 e 33.
Diversos:
N.° 473.798 - Reynaldo Mar•
tins - Prossiga-se substituindo a
classe 50 pela classe 49.

In .

EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio, 14 de janeiro de 1966
Uso autorisado de marcas

Artigo 147 - Parágrafo 1 9 e 2 9 dei
Código da Propriedade Industrial
Por despacho do Sr. Chefe da Se.
ção foi mandado averbar o contrate
de exploração da marca - Therafhl
- registrada sob número 308.945 constante do clichê abaixo, de pro.
priedade de Sandoz S. A. - Estabelecido na Siiça com favor de Sandoa
Brasil S. A., Anilinas, produtos químicos e farmacêuticos -- estabelecido
em S. Paulo - Brasil - Averbe-se
o contrato de exploracA4

THE AFLU
Proprietária
SANDOZ S. A.
Licenciada
SANDOZ BRASIL S. A.
Anilinas, Produtos Ouimicos
farmacêuticos
Por despacho do Sr. Chefe da Seção
foi mandado averbar o contrato de

exploração da

marca -

Nicotox

Sandoz - registrada sob número 310.714 - constante do clichê abaixo,
de propriedade de Sandoz S. A. estabelecido na Suíça - e em faval
de Sandoz Brasil S. A. Anilinas, Produtos Químicos e Farmacêuticos estabelecido no Estado de São Paulo Brasil - Averbe-se o contrato de ex
ploração

NICOTOX4AN110/
DIVULGAÇÃO N.° 953-A
PREÇO: Cr$ 220
A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Posta)
Em Brasília
Na sede do D .1 . N.

Proprietária
SANDOZ S. P
Licenciada
SANDOZ BRASIL S. A.
Anilmas, Produtos Quimicos
e Farmacêuticos
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
.le éxpioração da mar,;a - Celergal
Reard - vgistrada sob ni5 rp el .
'311.916 - enr.stante do clicb abaixo;
de pro;.,ried2•de de Saldoz S. A. •?Gi favor do
f. smbele-clo na Sii i.ça
:andoz E)t .sil S. A. Anhisaa, PYA.
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Por despacho do Sr. Chefe da Se.
dutos Gi.joincos e Farmacêuticos as- fuma S. A. — estabelecido em São favor de Laboratório Especifarrna
paul° — Brasil — Averbem-se u.) S.A. estabelecido em São Paulo — ção, foi manda& averbar o contrate
tabelecido em São Pau, -Averbe-se o contrato de ex- de exploração is. marca:
contratos de exploração.
ploração.
.
Pulmoverina, registrada sob numero 193.017, constante do cliche aoai•
xo, de propriedade de Laboratwaus
Prima S.A. (Indústria e Comercio),
eotabelecido no Catado da Guanauala
,iNDUSTRIA BRASILEIRA
e em favor de Laboratórios Pierre
roprietaria
Docta S.A., estabelecido no Estado
. Proprietaria
da Guanabara. Averbe-se o contra4
IStITUTO GANASSINI dl ricerche,'
ISTITUTO GANASSIN I di ricerche
de exploração.
Proprietária
S.
p.
A.
- biochimiche
biochimiche S. p.
'SANDOZ S. A.
Milão Itália
Milão Itália
-Licenciada

BELLERGAL
"ekt;rti
i.icenciada
SANDOZ BRASIL S. A.

Andinas, Produtos Quimicos
e Farmacêuticos
Por ce-j.i."crio do s.t . Cheia da Seção foi mandado ava.4tar o contrato
de explor, ção da m.i.rea Euphytane registr. da sob número 312.200 —
çoistante do clichê ab),:• :-), de piopriedade de Sandoz A. — astabe&cr ido na Suíça e em favor de Sandoz
Brasil S. A. Anilinas, Produtos Quími cos e Formacêuticos -- estabelecido
Paulo — Brasil — Averbe-se o
em
rontrato de exploraçáo.

,EUPHYTANE

‘44~

Licenciada
laboratório Especifarma S/A-

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foram mandado averbar os contratos de exploração das marcas.
• — registrado som número ....
238.030;
• — registrado som número ....
240.765 — constante do clichê abaixo,
de propriedade de — Instituto Ganassini Di Ricerche Biochimiche S. P. A.
— estabelecido na Itália — e em tavor de Laboratório Especifarma S. A.
— estabelecido em São Paulo — Brasil — Averbem-se os contratos de exploração.

Proprietária

SANDOZ S. A.
Licenciada
SANDOZ BRASIL S. A.
Anilina, Produtos Químicos
e Farmacêuticos
Por despacho do Sr. Cheia da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Butachinazina — regitrada sob número 210.175 —
constante do clichê abaixo de propriedade de Instituto Ganassinl Di — Ricerche Biochimiche S. P A. -- estabelecido na Itália e em favor de Laboratório Especifarma S A. estabelecido ern São Paulo — Brasil — Avetbe-se o contrato de exploracão. .
Quanto ao pedido, anteriormente
feito por Farmiatra do Brasil S. A.
Produtos Químicos, Farmacriuticos e
Biológicos i-- para a averbac5.o de
contrato do mesmo registro — número 210.175 — Anote-se a aancelaniento
da averbação do control—
.

Butachinazina

eroprietaril
ISTITUTO GANASSINI di ricerche
biochimiche S. p. A.

Milão Itália
-,icenciada
Laboratório Esoecifarma

Por despacho do Sr:Chefe da Seção
foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca — Vitamindermina registrada sob número 248.140
— constante do clichê abaixo de propriedade de: Instituto Ganassini Di
Ricerche Biochimiche S. P. A. — estabelecido na Itália — e em favor de
Laboratório Especifarma S. A. — es-;
tabelecido em São Paulo — Brasil
Averbe-se o contrato de exploração.
— Quanto ao pedido anteriormente
feito por Farmiatra do Brasil S. A.
— Produtos Químicos, Farmacêuticos
e Biotogicos — Arquive-se o pedido de
averbação.

Proprietari,
ISTITUTO GANASSINI di ricerche
biochiiniche S. p. A,
* Milão Itália
Proprieta ria
Licenciada
ISTITUTO GANASSINI di ricerche
Laboratório Especifarma S/A.
biochimiche S. p. A.
Milão Itália
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
Licenciada
de exploração das marcas.
m S/A.
Laboratório Especifwa
Ganassini - registrada sob mime.

Vitarninciermina

ro 213.348.
Ganassini — registrada Sob núme
ro 213)349.
Ganassini — registrada sob número 215.866 — constante do cloché
abaixo, de propriedade de .-Instituto
Ganassini Di Ricerche Biochimiche
S. P A. — estabelecido na Italia. —
e em favor de — Laboratório Especi-

Por despacho do Sr. Chefe da Setão, foi mandado averbar o contrato
de exploracão da marca:
.)rm afrenst erin a , ver, str a da sob número "7 1 .108, constante do clichê
abaixo de prop riedade de Institut,
Ganassint Di Ricercbe Pipebimiene
S P. A., cctabelecido na Itál i a e em

ORMOFRENSTERINA

.taboratorio Especifarma S/A.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca:
Enterozimina, registrada sob numa
ro 271.183, constante do clichê abaixo, de propriedade de Instituto Ganassini Di Ricerche Biochimiche
S.P.A. estabelecido na Itália e em
favor de
' Laboratório Especifarma,
S.A., estabelecido em São Paulo.
Averbe- Qe c contrato de exploração.

Enterozimina
Proprietaria
ISTITUTO GANASSINI di ricerche
biochimiche S. p. A
Milão Itália
Licenciada
Labriratório-Especifarma SIA.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca:
Normocord, registrada sob número
302.042, constante do clichê abaixo,
de propriedade de Laboratório Torres
S.A., estabelecido em São Paulo e
em favor de Laboratórios Silvá Araujo Roussel S.A., eotabelecido no Estado Guanabara. Averbe-se o contrato de exploração.

NORMOCORD
Indústria Brasileira
froprietario
Laboratorio Torres S A.
São Paulo
Fabricante Autorizado :4

Laborata___
ilva Araujo - Roussel S. A.
Rio de Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca:
Bi-Analgico, registrado sob número
201.604, constante do clichê abaixo,
de propriedade de Laboratórios Primá S.A., (Indústria e Comércio), estabelecido no tistado da Guanabara e
em favor de Laboratórios Pierre Decta S.A.. estabelecido no Estado da
Guanabara. Averbe-se o contrato de
expioracão.

BI-ANALGICO
Proprietaria
Laboratórios Primá S/A.
Licenciada
Laboratros Pifwe - Doc t a S/A.

Proprietaria
taboratórios Primá SIA.
Licenciada
Laboratórios Pierre - Docta SIA;
Por despacho do Sr. Chefe da Eação, foi mandado averbai o eona,u
de exploração o. marca:
Sedo-Nervina, registrada sob iiimiero 205.834, constance do clichê al.J.1xo, de propriedade de Labota,i,
P ma S.A. (Indústria e Comeie.u).
estabelecido no Estado da Guanao,. a,
e em favor dos Laboratórios eiel
Docta S.A., estabelecido no Estaca)
da (luanabara. Averbe-se o contrato
de exploração.

StIVn .NERVINti
Proprietaria
hnratórios Primá SjA.
Licenciada
Laboratórios Pierre • Docta S/A..
Por despacho do Sr. Chefe da Se-.
ção, foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca:
Espasmonervina, regintrada soh
mero 207.433, constante do cliclie
abaixo, de propriedade de Laborató-.
rios Primá S.A. (Indústria e ('oma-cio), estabelecido no Fstarlo da (tuaem favor de Labora.n-',.,s
Datara,
Pierre Docta S.A., estabelec i do no
Estado da Glianah- ra. Averbe-se O
contrato de exploração.

ER21,32.2722Zii
ereprietaria
Laboratórios Primá S/A.
Licenciada
Laboratórios Pierre r2cta
Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar, o contrato
de exploração da marca:
Calmona, registrada sob número
241.856, constante do clichê abaixo,
de propriedade de Laboratórios Pri•
má S A. (Indústria e Comércio), es.
tabel ecido no Estado da Guanabara.
e em favor dos Laboratóricg Primá

ir:

Ntartn-feira
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estabelecido no Eatado da lana- constante do cliché abaixo, de pro- Cinzano Sociedade Anônima — esta-i EXPEDIENTE DAS SEÇÕES RE-.
r) ua.a. tf ve.,1X-ze u contrato de ex- priedade de: nafé Brasil Comércio e' belecido em S. Paulo — Brasil. — PUBLICADO POR TER SAIDO COM
pira:43,a).
indústria Limitada — estabelecido no! Averbe-se o contrato de exploração. INCORREÇÕES.
S.A..

C A 1.

ti o ta

ratado de Minas Gerais — e emi
favor de Incafé Indústria e Comérciol
de Cafés Pinos Sociedade Ananima
— estabelecido no Estado da Guana-

Rio 14 de Janeiro de 1968
Notificaçâo

bara. — Averbe-se o 4;s:int:ato

*-!:TUr

exploração.
.•

1

•

araa. e?itar.eaba

a•

trepriet;rin

Prometerá
araras Primá

q 14

"*.

Licenciada
Leiloarmos Prure -Meta $M.
foi despacho do Sr. Chefe da Seçaa foi mandado averbar o cantano
de txploração da marca -- 7:reparara — registrada sob número 249.937
— constante do clichés abaixo, de
prcpriedade de: Laboratórios Prima
Sac.edatie Anonima Industrial e -Comércio — estabelecido no Estado da
Guanabara e em favor dos Labora, torras Pierie Docta S. A. - estabelecido no Estado da Guanabara. —
Aterbe-se o contrato de exploração.

filtEPARSOL,
,-roprietaria.
SIA.
Licenciada
oratórios Picrre - Docta SIA.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Idrargolin
— registrada sob número: 252.319 —
constante do clichê abaixo. de propriedade dos Laboratórios Paerria
ciedade Anônima (Indústria e Co:Tremi()) estabelecido no Estado da
Guanabara. — Averbe-se o contrato
de exploração.

1DRARGOLIN
Proprietaria
Laboratórios Primá S/A
Licenciada

LaDoratorios Pierre - Docta

hopriatirl;
BRASIL
ton.CA?
6 mo. Lrort;

Limosa& - —
.(soark
_
no. coro

Têrrao 445.832 Avecrem, classe 49
Por despacho do Sr. Chefe da Se- requerente: Sopal SocieMr ijrotatu foi mandado averbar u contrato dutos Alimenticios Ltda., considerado
Paus para Hokey o que consta como
de exploração da marca: Philo°
para hokey e com exclusão de variar
registrada sob número: 145.812

estabelecido no Estado da Minas Gerais e em favor de Incafé Indústria

Retificações

e Comércio de Cafés !anos ;Sociedade Anônima — estabelecido no Estado da Guanabara. — Averbe-se o
contrato de exploração.

est11:lsx'
9,.5
cmalf."•§All~
49,"1.TAIS 3.%
"Preptietz;ria
CAFÉ BRASIL
C01,41 IND. LTDA..
.
.
Licenciada.
-¡
InçAFS - IND. X OWX

Por aespacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Philco:
Bras — registrada sob número 206.192
constante do clichê abaixo, de propriedade de Philco Corporation, estabelecido nos Estados Unidos da AméDZ CJA8 FINOS 8/L.
rica do Norte em favor de Philca Rádio e Talava fto S. A. estabelecido em
EL Paulo Brasil. Averbe-se o contrato
exploração, anotando-se o cancePor despacho do Sr. Chata da Se- de
da averbação de contrato de
ção foi mandado averbar o ~trato lamento
exploração a favor de Philco Inter-

•Gr.s ?gusa

national Corporation e do contrato
de sub-licença a favor de Phileo Radia e Televisão p. A. anteriormeate
pedido.

' PHILCO

in

BRAS

Propriete.ria
PHILO) CORPORATION
4

CRS TZTNER

Por despacho ao Sr. Chefe da Senão foi mandado averbar o contrato
exoloracão da marca: Café Leade"
— registrada sob número:
17(1.418 —
•

Marcas Deferidas

-constante do clichê abaixo meneio- em cerres.
N9 459.995 — Dura Edge. classe 7,
'Dado de propriedade de: Phlico CorMOO Lia.
poration a- estabelecido nos Estados requerente: Bora Wanrer Corporation
Unidos da América do Norte e em com exclusão de partes integrantes
artigos reivindicados.
favor de Philco Rádio e 'Laica/são das
Titulo de Estabelecimento Deferido
Sociedade
Anónima
—
estabelecido
Têrmo: 430.111 Móveis Vitória RéPor despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato cm S. Paulo — Brasil. — Averoe
gia, classe 33 e 40, requerente: Móveis
o
contrato
de
exploração.
Vitória Régia Ltda., artigo 117 núde exploração da marca — Café I
mero 1.
Brasil — registrada
sob número: •
219.962 — constante do clichê abaixo de propriedade de — Café Brasil
NOTICIÁRIO •
Comércio e Indústria Limitada —

frop ri, et trzla

Proprietaria
Laboratórios Primá S/A
Licenciada
Laboratónos Pierre - Docta S/A.

teressado, serão logo expedidos ta
certificados abaixo:

DZ

exploração da marra: Clestetner
Por despacho do Sr. Chefe da Se- de
— constante do clichê abaixo, de
ção foi mandado averbar o contrato propriedade
Oestetner United —
de exploração de marca: Malvona — estabelecidode:
na Inglaterra — e em
registrada sob número: 250.145 — favor de Casa Pratta
Anôconstante do clichê abaixo, de pro- nima — estabelecidoSociedade
Estado da
priedade de: Laboratórios Prima, So- Guanabara — Brasil. no
— Averbe-se
ciedade Anônima (Indústria e Co- o contrato de exploração.
mércio) estabelecido no Estado da

Guanabara — e em favor de Laboratórios Piem Docta Sociedade Anónima — estabelecido no Estado da
Guanabara. — Averbe-9e o contrato
de exploração.

dilata° LINITE
aicateiado
.8303TRIA DL BEBIDA3
eINZANO 5/A.

Uma vez decorrido o prazo de reconsideraçao apresentado pelo artigo
14 da lei 4.048 de 29 de dezembro cie
1961 e mais dez dias para eventuais
juntadas de reconsideração e do mesmo não se tendo valido nenhum in-

'CASIdle2itlgaâié)4.

Licenciada
•
PRILOO RADIO TILEVISID

Transferência de nome de titular
de marca

Philco Corporation transferência
para seu nome da marca Philco Bras
número 206.192. Anote-se a transfea'or despacho do Sr. Chefe da Se- rência.
ção fcl mandado averbar o contrato
Exigência
de exploração da marca: Figura de
Escudo — registrada sob número: Vican EL A. Indústria e Comércio
175.806 — constante do clichê abai- de Madeiras no pedido de averbação
xo, de propriedade de: Cinzana LI-' de contrato de patente 53.959 privirnited — estabelerido na Canada e légio de invenção. Cumpra a exiem favor de Indústria de 2r.bidaa; ;enchi.

Ténno 131.581 privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em secador de
cabelos, depositado em 8 de ageisto
de 1961. Requerente Rodrigo Queiroz
Lima Estado da Guanabara. Pontos
publicados com incorreções em 17 de
novembro de 1905.
picam retificados os pontos em
número de dois do processos:
1. Aperfeiçoamentos em secador de
cabelos caracterizados pelo fato de
elmo ou capacete ser prolongado na
parte superior, de modo a formar utpa•
chaminé obliqua, no interior da qual
se acha prevista uma ventoinha elétrica situada próxima á salda.
2. Aperfeiçoamentos em secador de
cabelos de acórdo com o ponto 1, caracterizado por um conduto situado
na orla do capacete, na face interna
do mesmo, estando o conduto provido
de uni bico ou niple na parte posterior do capacete e dotado de uma
pluralidade de furos para deptro do
capacete.
Térmo 131.483 de 4 de aglisto de
1961. Requerente: Monsanto Company, Estados Unidos da América do
Norte.
Pontos: processo e aparelho para
fiação de fusão — privilégio de invenção — pontos publicados enr 17
de novembro e retificados em 25 de
novembro de 1965, com incorreções:
1. Processo para fiação de fusão
em que é empregado um método para
fundir uni polímero termoplástico e
tratar a fusão do mesmo, para evitar
formação de gel do polímero, caractezado pelo fato de compreender as fases de aquecimento do dito polímero,
para fundir o mesmo, e transmissão
de ondas de compressão ultrassônicas
pela fusão resultante direcionalmente
até as proximidades onde 6 aplicado
o calor ao dito polimero.
2. Processo para fundir polímeros
de nylon e tratar a fusão do mesmo,
para evitar formação de gel de nYlon.
caracterizado pelo fato de compreender as faces de aquecimento de um
pc"raero de nylon para fundir o mesmo e transmissão dr ondas ultrassta
nicas pela fusão rcalltante direcionalmente até as proaimidades. onde o
calor é aplicado ao dito polímero de
nylon. •
3. Processo. de acardo com o ponto
2, caracterizado pelo fato do polimero
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de nylon ser hexametileno adipamida
polimérica.
4. Processo, de acôrdo com o ponto
2, caracterizado pelo fato do polímero
de nylon ser o ácido 6 aminocaproico
polimerico.
59) Processo para formar filamentos de nylon, onde aparas de nylon
são fundidas por contato com uma
grade de fusão cLsposta num reservatório de fusão e extrusada a fusão pelos orificaas de uma fieira,
para formar filamentos da mesma,
o • aperfeiçoamento caracterizado pelo
fato de se pôr em contato aparas
sie nylon com uma grade de fusão
.aquecida para fundir as mesmas,
transmitindo ondas de compressão
ultrassônicas peia fusão resultante
e mantendo o nivel da fusão no reservatd si o .até um nível tal, que as
ditas andas serão transmitidas à
grade de fusão, por êsse meio, evitando a formação de gel de nylon.
6 9 ) Processo, de acôrdo com o
ponto 5, caracterizado pelo fato do
polímero de nyloa ser hexametilenoadipamida polimx1ca.
7 9 ) Processo, de acôrdo com o
ponto 5, caracterizado pelo fato do
polímero de nylon ser o ácido 6-amino caproico polimérico.
8 9 ) Aparelho para fundir um po1"mero termoplástico e tratar a tuSão do mesmo, para evitar a formação de gel de "inter°, caracterizado
pelo fato de compreender meios para
fundira dito podniero, meios para
manter temporariamente a fusão resultante em contato com os ditos

meios de fusão, meios para transmi- da.1 descarregadas, sendo a supedltir ondas de compressão ultrassoni- cie de emissão du transdutor localicas pela fusão para c polímero fun- zada, d enodo que as ondas são desdido.
carregadas diretamente na grade de
9 9) Aparelho para fiação de fusão fusão, um conjanto de fieira adapde um polimero de nilon caracteri- tada para extrusão de polímero de
zado pelo fato de comprender, em nylon fundido em correntes filamencombinação, um recipiente adaptado tares e uma bomba medidora adappara receber aparas de polímeros tle tada para suprir polímero fundido,
nylon no mesmo, uma grade de fu- o qual tenha sido submetido ás onsão aquecida disposta no dito reci- das de compressão ultrassônicas e
piente meios para transmitir ondas através o conjunto de fieira.
de compressão ultrassônicas dispos11 9 ) Aparelho para fiação de fusão
tas no dito recipiente abaixo da dita de um polímero cl' nylon, caracterigrade de fusão e colocadas de modo zado pelo fato de compreender, em
que as ditas 'andas são descarma- combinação, um recipiente de fusão
das na grade de fusão, um conjunto adaptado para receber apuas de
de fieira, uma bomba medidora polímero de nylun no mesmo de um
adaptada para suprir polímero –fun- suprimento acima . uma grade de
dido no dito recipiente e através o fusão de serpentina chata adaptada
para conter um fluido de aquecimenconjunto de fieira.
10 9 ) Aparelho para fiação de fusão to, fluindo em relação de permuta
de um polímero de nylon, caracteri- térmica e disposto no dito recipienzado pelo fato de compreender, em te, uma pluralidade de transdutores
combinação, um reciepiente de fu- ultrassônicos espaçados circunferensão adaptado para receOer aparas cialmente, compostos de um material
de polímeros de nylon no mesmo piezoelétrico colocaaos interiormente
de um suprimento de cima uma no recipiente em correlação espaçagrade de fusão adaptada para conter da com os mesmos e abaixo da dita
um fluído de aquecimento, fluindo grade, um gerado : ultrassônico coem relação de permuta térmica e nectado oparati .iarn ente com os
disposto dentro da dito recipiente, transdutores para dar energia aos
um transdutor uitrassônico composto mesmos, de modo que as ondas de
de um material piemelétrico colocado compressão ultrassônicas são dai desinteriormente no recipiente, em cor- carregadas, sendo a superfície de
relação espacada com o mesmo, um emissão dos transdutores localizada,
gerador ultrassônico conectado com de modo que as ondas são desaireo transdutor uara dar energia oo (radas raclialmenr para cima para a
dito transdutor. de modo que as on- Prsde de fusão um conjunto de
das de compressão ultrassônicas são fieira adaptado para a extrusád do
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polímero de nilon fundido em cor.
rentes filamentares . uma Pomba medidora para supra polimero fundido,
o qual tenha sido submetido às ondas de compressão ultrassenicas. e
através o conjuntu d e fieira,
12 9 ) Processo e aparelho para fiação de fusão Como substancialmente
descrito nos exemplos e especificado
nos pontos caracteristicos acima.
Finalmente, a depositante reivindica de acôrdo com a Convenção
Internacional e de cunformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial. a prioridade do orrespondente pedido depositado na
Repartição de Patente: dos Estados
'jnidos da América do Norte, em
5 de agôsto de I96e sob o n 9 47.804.
imaçoes

Termo 129.283 – privilégio de invenção: Microfitas Filamentares. —
Processo para prepara-las e dispositivo adequado para uso no dito processo. Requerente lhe Dow Chemical Company. Pontos publicados em
cindo de janeiro de 1966.
Têrmo 114.521 • privilégio de invenção para: Processe para preparar
uma dispersão estável de polímero
sintético. Requerente Imperial Chemical Industries Limited. Pontos
publicados com incorreções em cinco
de janeiro de i96t..
Tèrmo 128.970 privilégio de Invenção: Bomba de vários cilindros.
Requerente: F.M.0 Comporation.
Pontos miblica.dos com incorreções
em três de janeiro de 1966.

••n••• INC..... nn•••••

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
VOLUME 34

S

FA , cfruLo I outubro de 1965 — PRF. CR$ 1.500
FAS( ICULO 11

— novembro de 1965 —

PREÇO:

CR$ 1.800

ENscícuLo III — dezembro de 1965 — Preço: C$1t 1.400
A Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
contém a matéria que, anteriormente, constituía o Apenso ao Diário da Justiça.

A VENDA:
Na Guanabara

Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n9 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
C'',

Em Brasília

Na Sede do D.I.N.,
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PATENTES DE INVENÇÃO
1
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderá° apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
•••••

TERMO N9 132.893

7. Processo, como o reivindicado &atilares à direção do comprimento ligados à mandíbula móvel, e pino
no ponta 6 caracterizado pelo fato da mandioula cujo objetivo é rece- êsse que encosta eia um batente
das pinças ficarem montadas em ber as projeções, sendo as mandíbu- ajustável na caixa da máquina, na
De 25 de outubro de 1961
urna caixa motetora inclinável, senda' las prepara las para agarrar as pro- posição de aprisionamento das teRequerente: N. V. Paillipa* Gloel- ursa das raandibulas rigidamente li- jeções, enquanto o corpo da peça nazes, de modo que a mandíbula mógada as tenazes e a segunda, arti- componente se encontra livre entre vel pode sei girada pelo pino em
— Holandêsa.
la
relação à mandíbula fixa e as tena'• cato: "Aperfeiçoamentos em ou culada em relação às pinças e à cai- as mandíbulas.
zes são assim abertas.
r( laGive3 a processos de inserção ma- xa e, em virtude do movimento osci13.
Maquina,
como
a
reivindicada
ca/açu de pequenas peças componen- latório da auca cortando a mandí- no ponto Is çaracteri-ada pelo fato
20. Máquina, como a reivindicada
tes elétricas providas de um dos bula rigidamente ligada às pingas, das peças componentes, juntamente
ponto lir caracterizada peto fato
lados de uma ou mais projeções subs- em ação 'conjunta com uma lami- com suas projeções, serem colocadas no
haver movisão de um bloco de
tancialmente paralelas, sôbre uma na fixa de corte, as projeções no ta- em paralelo entre si, sabre uma fita de
controle, guiado relilinearmente e
placa de montagem perfurada, a pla- manho certo enquanto que, ao mes- e as projeções e a placa de monta- móvel
na direção vertical, cujo lado
cas de montagem providas com as re- mo tempo, em resultado &Use movi- gem serem conduzidas em paralelo inferior apresenta um pino de presferidas peças componentes elétricas mento, a mandíbula adaptada para entre si pais dentro da máquina, sen- são, preparado para atuar em concom o auxilio desse processo, e a má- se mover e mrelação à mandíbula do as tenazes ou pinças articuladas junto com a mandíbula fixa, enfIninaS destinadas a fazer a inserção fixa, é empurrada contra a mandíbu- e as projeções agarradas pelas pinquant que se lado de cima apresendas ditas projeções em placas de la fixa.
ças era posição paralela às projeções, ta um pin 1 de pressão, de preferênmontagem perfuradas".
8. Processo, como o reivindicado após o que as projeções são intro- cia cambiável. sendo uma superfície
nos pontos 6 e/ou 7, caracterizado duzidas nos furos da placa de mon- de contrate provida no lado do bloco
pelo fato de. depois das tenazes fe- tagem em uma posição das pinças de contraia. preparada para coopePontos Característicos
chadas terem sido colocadas perpen- perpendiculai à placa de montagem. rar com uma primeira alavanca artidlcularmeni e à placa de montagem
Máauina, como a reivindicada culada na estrutura da máquina.
1. Aperfeiçoamentos em ou rela- devido ao movimento oscilatório da no19.
ponto
ls caracterizada pelo fato
21. Máquina, como a reivindicada
tivos a processos de Inserção mecâni- caixa e as tenazes, ser empurrada da placa de
montagem ficar na po- nu ponto 20 caracterizada pelo fato
ca de pequenas peças componentes para baixo uma haste de pressão dis- sição horizontal
pelo
menos
no
inselétricas, tais como capacitores, reais- posta na (inação axial das tenazes, tante da introdução das peças com- do bloco de contraia ser ligado a um
Pistão preparado para alternar pneutares ou equivalentes, providos de um com o que primehamente as projesendo as projeções a serem maticamente nu interior de uni cidos lados co muma ou mais projeções ções, enquanto escorregam entre as ponentes,
agarradas
igualmente
localizadas
cai
lindro.
substanciatmente paralelas, tais co- mandíbulas, são introduzidas parcialhorizontal no momento do
mo pinos ou fios de ligação, sabre mente nos furos, abrindo-se comple- plano
.2. Máquina, como a reivindicada
aprisionamento.
uma placa de montagem perfurada, tamente as tenazes devido ao ligeiro
nu ponto 20 e,ou no ponto 21, caracde prefezéiada com circuito impres- giro da caixa na direção oposta e,
15. Máquina, como a reivindicada torizada pelo fato cio colar ser rigiso. caractènzados pelo fato das pe- ao mesmo tempo, devido à continua- no ponto 14 caracterizada pelo fato damente ligado a uma haste que se
ças componentes levadas à máquina ção do movimento da haste de pres- de existir um dispositivo alimentador dispõe paralelamente à caixa das tesão agaradas por dispositivos aprisio- são, as proieções são totalmente em- que opera descontinuamente no su- nazes e que se articula rotativamennadores da máquina, sem deformação purradas para dentro dos furos e a primento de peças e que pode levar te com uma haste de acionamento,
somente ene uma área entre o cor- peça componente apertada contra a as projeções. conjuntamente com o havendo provisão de dispositivos despo da peça componente e as extre- placa de montagem.
corpo da peça componente, para en- tinados a comunicar à haste de
midades das projeções, após o que os
acionamenta um movimento alternaJ. Placa cie montagem perfurada, tre as mandíbulas das tenazes.
dispositsvos aprisionadores são desloprovida de uma ou mais pequenas
16. Máquina, como a reivindicada do retilíneo, devido a cujo movimencados de mudo que as projeções são peças
componentes elétricas, tais co- no ponto 15, caracterizada pelo fato to e !num sentido a caixa encosta em
intmduzidaa nos furos, também sem mo capacitores.
resistores e equiva- das tenazes serem dispostas de ma- u.na espera na posição de aprisionadaformação
lentes, cada qual dotada de um dos neira a deslizarem axialmente em mento das tenazes, enquanto que, de2 Proce.:se como o reivindicado lados de uma ou mais projeções subs- uma caixa que é inclinavel em tar- vido a movimento da haste de acionamento no sentido oposto, a caixa.
nu ponto caracterizado pelo fato tancialmente paralelas, tais como no de um eixo fixo.
juntamente com as tenazes. .3e
dtrs disposit . vos de aprisionamento pinos ou fios de conexão, de prefe17.
Máquina,
como
a
reivindicada
corte....en te.. projeções no tamanho rência uma placa de montagem do- no ponto 16, caracterizada pelo fato oscilar e encosta contra uni bat.:mita
fixo da máquina.
tada de circucito impresso, caractecerto Pot aearamento.
rizada pelo fato das projeções terem das tenazes compreenderem um cor23. Máquina, como a reivindicada
ProceNse corno o reivindicado sido introduzidas nas furos pelo pro- po cilíndrico, ao qual esta rigidamenno ponto 24 caracterizada pelo fato
UUM ponto e. ou 2. caracterizado pete
ligada
a'a
mandíbula
provida
de
cesso reivindicado em um ou mais
la tatu de m...eni empregados disposi- dos pontos precedentes.
recesso, a qual, em ação conjunta da haste de acionamento ser ligada
tis os ;I a visionamento compreencom uma Lamina cortadora fixa, po- a um pistão preparado para alternar
10. Máquinas destinadas a fazer a de cortar as projeções no tamanho pneumaticamente no interior de um
dendo um :Adi cie tenazes ou pinças,
dt ladra» d .-. fitas mandibulas, pelo Inserção de pequenas peças. campo- certo, sendo a outra mandíbula arti- cilindro.
menus urna das quais tem recessos "anates elétricas, tais como capacita- culada no corpo e preparada para
24. Máquina, como a reivindicada
para tiE nr,,eções recessos ésses dis- res. resIstore e equivalentes, cada ser empurrada contra a primeira no ponto 22 e/ou ponto 23, caractePustos peroendieularmente à direção qual provida em uni dos lados com mandíbula Dela ação de u'a 'mola. rizada pelo fato de, devido à contido comprimentt . da mandíbula e que unia ou mais projeções substancialMáquina, como a reivindicada nuação do movimento da haste de
servem para receber as projeções mente paralelas, como pinos ou fios no18.
ponto 17. caracterizada pelo fato acionamento as tenazes poderem
quando agarradas, ficando o corpo da de ligação, em uma placa perfurada de
existir ama haste de pressão adap- deslizar para baixo na caixa, conpeca componente livre entre as de montagem de preferência dotada tada
a ação de molas, até que
entre as tenazes, deslizável na trariando
mandíbulas a pós o aprisionamento. de circuito impresso, caracterizadas direção
uma borda rigidamente ligada as
axial
contrariando
a
pressão
pelo fato de possuírem dispositivos
1. PEOCehb4- corno o reivindicado do aprisionamento destinados
u'a mola, uma de cujas extremida- tenazes amaste na lado superior da
a agar- de
no ponto caracterizado pelo fato rar as projeções das peças compodes fica em um mancai com superfí- caixa.
das compo,Ientes, juntamente com nentes suprida. à máquinas, sem de- cies de suporte arredondadas, rigida25. Máquina, como reivindicada
stais proieções. serem colocadas em fennação em uma área situada entre mente pilas à mandíbula móvel, e no ponto 24, caracterizada pelo fato
Paralelo entre si sôbre uma fila e o corpo da peça componente e as ex- cuja outra extremidade, mais afasta- da borda ser provida de pinos, um
assim leva-ias pata o interior da má- tremidades das projeções, sendo o da das mandíbulas, fica apoiada de cada Jade, preparados para atuar
quina e peai tatu da placa de monta- ci.spositivo de aprisionamento deslo- entre dois pontos de inclinação, rigi- em conjuntos com dois caminhos de
gem ser situada em paralelo com as cava] de maneira que as projeções damente presos às tenazes, de modo gula, um de cada lado da caixa da
projecões,. s aaarando as tenazes, que Podem ser colocadas nos furos tam- quê a linha central da haste de pres- máquina, de modo que o escorregaentão oeuparf' .• posição paralela às bém sem deformação.
são fica a meio caminho entre as mento das tenazes na caixa Já coproteções,ja.'iétas e sendo subsequenbordas das mandíbulas mais pedal- meça durante a oscilação da caixa e
11.
Máquina, como a reivindicada atas da placa de montagem, quando a das tenazes.
temente e giradas de um angulo tal
no
ponto
10
caracterizada
pelo
fato
que fique" narpradicular à placa de
peça componente é inserida parcial26. Máquina, como a reivindicada
do dispositivo de* aprisionamento mente e as tenazes completamente
montagem.- .
no ponto 25 caracterizada pelo fato
também compreender dispositivos de abertas.
ã. Processo como o reivindicado corte, ou atuar em conjunto com tais
da borda das messes apresentar uma
ia. ponto 4. caracterizado pelo fato dispositivos, a fim de cortar as pro19. Máquina, como a reivindicada projeção e uni pino, ao qual se arda placa . de. montagem ser levada à jeções no tamanho certo, antes de no ponto 18. caracterlzad8a pelo fato ticula a segunda alavanca, e cujo
máquina na Posição horizontal.
de encontrar-se presente, em um co- movimento e limitado por um basua introduc5o.
lar da mandíbula fixa das tenazes, tente anilogaxaente provido na refe6. Procesu eruno o reivindicado
12. Máczaina, como a reivindicada
pino provido de unia haste de rida projeção, sendo uma extremidaem um ou mais dos Pontos preceden- no ponto 10 efou no ponto 11, carac- um
pressão e perpendicular à referida de da dita alavanca preparada para
tes. caracterizado pelo fato das peças terizada pelo fato dos dispositivos de mandíbula
fixa, pino ésse adaptado atuar em cun'unto com o extremo da
componente". serem supridas descon- ape.sioname,• te compreenderem uni
mover-se ao colar na direção axial haste de WVISÃO que se projeta patinuamente e deslocadas entre as [ Pai de tenn.,es ou pineas, dotados de a
mandíbulas abertas das tenazes pelo duas nem 1 :bo is% orlo menos urna e que se anafa por intermédio de ra /ora das temeres. enquanto que a
ania cera de pressão, sabre os man- outra extremidade é preparada para
dispositivo alirnentador.
das quais aoreeenta receasoa P erneia- cais da hasi e de pressão, fixamente atuar em conjunto com o pino de
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PATENTES E INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 2° Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentnr suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
pressão de preferência cambiável do
bloco de contrôle.
27. Máquina. como a reivindicada
no ponto 16 caracterizada pelo fato
da outra extremidade da primeira
alavanca articulada, uma de cujas
extremidades é preparada para atuar
em conjunto com a superfície de
contrôle presente no lado do bloco
de contrôlo apresentar um pino nela provido 'enquanto que a caixa das
tenazes apresenta um rasgo e o pino
pode entrar nesse rasgo, de modo a
podei empurrar a extremidade da
mandíbula móvel mais afastada da
mandíbula
28. Máquina como a reivindicada
no ponto 27 caracterizada pelo fato
da primeira alavanca compreender.
entre a extremidade que atua em
conjunto com a superfície de contrôle e o ponte de articulação, um rolete de pressão, que pôde encostar
ha caixa e empurrá-la, juntamente
com as tenazes e a mandíbula fixa,
ligeiramente para longe do encôsto,
de modo que as mandíbulas são

abertas e a haste de pressão para a
fixar a meio caminho entre as extremidades das mandíbulas.
29. Máquina, como a reivindicada
ne ponto 28 caracterizada pelo fato
dispositivo alimentador compreender um disco rotativo, sôbre cuja
periferia pode correr a fita com as
peças componentes, enquanto que um
lado é provido de pinos perpendiculares a esse lado e regularmente
distribuídos por sôbre um círculo coaxial com a circunferência, projetando-se as pecas componentes para fora do disco no lado provido de pinos, e disp ositivos controlados pelo
bloco de contrôle sendo providos com
a finalidade de parar o disco em posição predeterminada ou girá-lo de
um ângulo encerrado entre dois
raios que passam pelos centros de
dois pinos adjacentes.
30. Maquina como a reivindicada
no ponto 23 caracterizada pelo fato
do dispositivo parador compreender
um roleta preparado para encostar
no lado de fora da roda de pinos e

parcialmente entre dois pinos adjacentes, sendo o dito roleta rotativamente prêso em uma das extremidades de uma alavanca que, por sua
vez, se articula a .urn pino fixo na
ináquina enquanto que o outro exLemo da alavanca é sujeito à ação
de u'a, mola tendo também a alavanca um pino preparado para atuar
em conjunl;o com um excêntrico ou
rasgo provido no bloco de contrôle.
31. Máquina, como a reivindicada
no ponto 30 caracterizada pelo fato
do bloco de contrôle levar uma roda dentada ou catraca, que gira em
tôrno de um eixo e que é destinada
a ser empimiada contra um batente
do bloco de contrôle por meio de
u'a mola, tendo a extremidade superior da referida catraca uma porcão alargada, limitada de cada lado
por superfícies inclinadas que servem para atuar em conjunto com
um pino da roda de pinos, sendo a
distância entre o bloco de contrôle
e as cabems dos pinos tal que o
corpo da catraca pode mover-se . en-

tre essas cabeças e o bloco de contrôle, tendo a porção alargada uma
espessura aproximadamente igual ao
comprimento de cada pino.
32. Má4Lina destinada a realizar
a introdução Jnecânica de peças componentes elétricas, como os capacitores, resist'.,res e peças equivalentes,
movidos em um dos lados de uma
ou mais projeções substancialmente
paralelas, tais como pinos ou fios de
ligação, em dma placa (perfurada de
montagem, de preferência com cirsubstancialmente
cuito
impresso,
constituída conforme descrição aqui
feita com referência aos desenhos
anexos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 2] do Decreto-Lei n° 7.903, de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes na Holanda,
em 27 de setembro de 1960, sob número 256302.
(N° 1.357 —
— Cr$ 62)

ARQUIVOS
DO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES
Repositório de doutrinas, decisões administrativas,

pareceres, acórdãos dos hibunais judiciários, elaboração legislativa, legislação, acompanhado de índices
analítico e alfabético. Publicação trimestral..

Preço: Cr$ 300
Námeros atrasados : O Departamento de Imprensa Nacional
- tem à venda a coleção de ARQUIVOS desde 1943,
exce,o os números 1 e 16, já esgotador
A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembéolsc Postal
Em Brasília
sede do 1).1 .N
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicar.% feita de aoárdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas opcsiçaes ao Departamento
Nacional da propdadade Industrial aqueles que se julgarem pre;tedicados com a concessão do registro requerido
Termo n. • 714.160, de 4-10-1965
"Lis Claire" Cosméticos Ltda.
São Paulo

LIS CLLIRE
Ind. Brasiletre
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências extratos, água de colónia, agua de tc. ucador, água de beleza, água de guina
agua le rosas, água de alfazema, água
para barba, loçõea e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons" cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. alem para os
tabelo creme revanescenee, cremes gor&irosos e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage", desodorantee, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lapis para
pestana e sobsancekas, prepadon para
embelezar alhos e olhos, carmim pare
Ci rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear., sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, lencifricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de pertiz.
me: escavas para dentes, cabelos. unhas
e cibos. saquinhos perfumado, preparados em pó. 'pasta. Ilguidos e tifolos
praa o tratamento das unhas, dilocil
ventes e vernizes, removedores da cuticula. glicerina aramada para os cabelos
• preparados para descoloir unhas
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
para a pele
Térmo 0.9 714.161, de 4-10-1965
Irmãos Galvào Ltda.
Mato Grosso

SUAVE DE CUIABÁ
Brasileira

U ndustrin

Classe 41
Ca ca torrado e moldo
Térmo rs. • 714.163, de 4-10-1965
Confecções Samuel Ltda.
São Paulo
BR1MART

Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários

si;gese.

e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. olpargatas, aná g uas. blusas.
botas, botinas. blusões. boinas, babadouros, banes. capacetes. dartolas. carapuças, casacão, colejes. capas, chales.
cachecols, calçada», chapéus. cintos,
clatas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas, rotannhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos dominós, achar.
pes. fantasias, tardas para militares colegiais. fraldas, galochas. gravatas. por
tos. logos de angarie. jaquetas, laqués.
luvas, ligas. ien n os niantós. meias
maiôs. mantas. mandrião. manritas paletós. palas. penhoar pulover. palermas
afagas. ponches. polaln..s pilamas nu
nhos, perneiras, gu:monos, regalos
robe de chaniSre. rolaria. sobretudos

suspensórios, saldas debanho. sandália,
sueteres, aborta. sungas, atolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Tann° n.° 711.164. de 4-16-1965
Arte Visual Limitada
São Paulo

ARTE VIMA),
Ind. brasileira
Classe 10
Impreasos técnicos para propaganda
Térm ou" 714.165. de 4-10-1965
Confecções Samuel Ltda.
São Paulo
BOLsECHE

Ind. Braálleira
Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 'citas em geral: Agasa.hos
aventais, alpargatas. anáguas, blusas
bocas, botina.), blusaies, boinas. baba
(louros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
atiças, casacão, coletes, capas, chaks.
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, çamisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cucaras
salas, casacos, afiados, dominó& acharas& fantasias. tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de angarie. jaquetas, lagués.
luvas, li g as. lenços, ,mantós. meias.
maiõr, mantas. mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelariam,
peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sueteres, aflores, sungas, atolas ou slacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Tanno n. • 714.166, de 4-10-1965
Indústria de Mármores "Ftrenze"
Limitada
São Paulo

Térmo
714.168. de 1-10-1965
Eludias Comércio e Reresentações
Limitada
Sito r'ai
tni leira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de ve,auários
e roupas 'catas em geral: Agasalhos
aventais, alpergatas. anáguas. °lusas.
batas, botinas, blusõea, butuas. oabadouras, bones. capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas. r.haies.
cacheeols, calçados, chapeus, canais.
cantas, combinações, corpinho& calças
de senhoras e de crianças, calções. ca .ças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
saias. casacos, cnneloa dominós. achar.
pez, tantasias, tardas para militares, co
legam.% fraldas. galochas, gravatas. °or.
roa, logos de-angarie. jaquetas, :aguas
luvas, ligas. lenços, mantos, meiaa,
manar. mantas. mandrião, mantilhas. p.aletos.,palas. penhoar, pulover. &tensas.
peugas, pouches. polainas, pijamas. punhos. perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensório& saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungai, atolas ou diedra
touca, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.o 714.169, de 4-10-1965
Ida Navtllo Azevedo
São Paulo

IDANIL
Ind. Branileirft

Classe 36
Para Mangais: Artigos de vestuários
e roupas teaas em gerai: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anaguas, blusas.
botas. botinas. blusões, ,boinas, babadouros. Donas, capacetes. cartolas, carapuças. casacão. coletes. ...apaa chatas
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cal
maulas, mantas, mandrião mantilhas, pa.
ças. camisas. camisoisis camisetas
cuecas. ceroulas, cularinbos, cueiros
salas. casacos. 0.3111e103, dommt5s, achar
FIRENZE
pez. fantasias, tardas para militares. co
Ind. orasileira
legiala fraldas. galocha& gravatas, gorros. logos de !Ingeria. laue:a& toques.
Classe 4
Luvas, ligas, lenços. manta* melas.
Mármores
.et!" palas. penhoar, pulava. palermas.
Termo n.o 714.167, de 4-10-1965
peugas, apaches, polainaa pijamas, puTerrlar — Imóveis S/C
nhos. perneiras, quimanos, regalos
Sao Paulo
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de bando, sandálias.
TERRALAR
sueterea. *horta sungas, atolas ou alacks.
toucas, turbantes, ternos, uniformes
Ind. Brasileira
e vestidos '
Termo n. • 714.170, de 4-10-1965
Classe 50
P . R. Representaçes Ltda.
Papéis de carta, papéis de oficio, carSao Paulo
tões comerciais, e de visitas impressos.
envelopes de qualquer tipo recibos, faP.R. REPRESENTAÇÕES
turas duplicatas, letras de câmbio. abegués notas promissórias. debSatures
apólices, ações, folhinsaa. passagens
LTDA.
passagens bilhetes de sorteio. blihetes
de loteria. cupons e Impressos em geral
Nome Civil

Urna° n. 9 714.171, de 4-10-1965
Gráfica Pap.ro Ltda.
São Paulo
Classe 32

tievistus
Termo n.o 714.172. de 4-10-1965
Imobiliária Metrópole Ltda.
São Paulo

METROPOL6
Ind. Branileirs
Classe 50
Compra e venda de casas, terrenos,
apartamentos, prédios, administração t
empreendimentos, seguros e etc.
Termo ti.9 714.173, de 4-10-1965
AdolfoHorshauser
São Paulo

O IMPERIO
DAS LONA5

Classes: o — . 31 — 34 — 39 — 40 e 49
Titulo de Estabelecimento
—
Tênno n.o 714.171, de 4-10-1965
Acro Imortadora "Sul Paulista" Ltda.
São Paulo

*SUL PAULISTA n

Ind. Brasil eira
fr Classe 2
Substancias e reparações quimic.as
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para Ilas sanitários,
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para tina multado& apanha-moscas e insetos Ide
goma e ptapel ou papelào) álcalis,
bactericidas. inseticida& carrapaticadaa,
cresol, creosotalina. creosoto, descidoterminadores de pragas e hervaa doai.
alias. esterilizantes embrocações para
animais, enxertos, farinhas de °moo
fertilizantes, tostatos, sorna:chias. Nazigalares, hangicidas, glicose para fins
veterinários. guano, herbicidas, inseticidas. insetitugos. larvicidas. microbicidas, medicamentos para animais, aves
• peixes óleos desintetantes e veteri•ários, petróleos sanitários e desinfetantes. papel tumegatemo, pós taxamdas. paraticidas. fungicida, e desinfetantes, preparações e produtos inseticidas, germicidas, desantetantes e veteraiarias. raticidas, remédios para fina
veterinários, sabões veterinários e do
shitetantes, sais para fins agricolas.
borticulas, sanitários e veterinários,
sulfatos, superlostatos. vacinas para
aves e animais, venenos contra insetos.
maneais e hervas dadanhas
Tarmo n.0 714.175, de 4-10-1965
"Chateler - Boutique Ltda.
at2, Pauln

In c. ?.4n.lisS elra
w
Classe 36
Para cgstinguin Arteços At vestuários
e roupas lanas em gerai; Agasalhos.
aventais. alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, asaras. baba-
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MARCAS DEPOSITADAS
mommnmnO

Publicação feita de acordo com o art 130 do Código da t'itipriedaoe tndustriai Da (saia na publicaçao começara
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo porierao apresentar suas oposições ao D.-Tamari:entres
Nacional da Propriedade IndustrIal a q uêles que se iulg irem prejudicados com e concessão ao registro requerido

douros.'bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, catias, chates.
cachecols, calçados, chapeus, cintos
cintas. 'combinações. coruinhos. calças
de senhoras e de crianças calções. r.al
ças, camisas, camiso:as, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, cainelos, achar
pes. fantasias. fardas para 'aditares. co
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, ;anatas laques,,
luvas, ligas, lenços. maat,ss
meias.
maiôs, mantas, mandrião mantilhas, paletós, palas, penhoar: pelerinas.

nhos, perneiras, quitnonos, regalos,
robe de chambre, rolpão, sobretudos.
suspensórios, saldas debanbo, sandálias
susteres, shorts. sungas, stolas ou siacks

toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n. 714.180, dá 4-10-65
Depósito de Meias Jaguaribe Ltda.
São Paulo

Classe 22
Fios de algodão, de linho, de cânhamo,
de juta, de same, de caroá, de pacapaco. de lã, e fios de plásticos para
tecelagem e para uso comum
Termo n.o 714.178, de 4-10-1965
Antonio Estanini Filho e Ana Barbosa
São Paulo
Estanini

"DUO HAITAI"
Ind.. Braaii,eira

Industrial Ltda.

Classe 33
Pr.:moção de vendas

"JAGUARIBE"

Ind. Brasileira

móveis auto-caminhões; aviões, amor
tecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cains
nhonetes, arros ambulantes, caminhões
carros, tratores,' carros-berços carro'stanques. carros-irrigadores, carros. cai
roças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos. cabos de veiculas
corrediços. para veiculos, direção desligadeiras, estribos, escadas rolanes, elevadores para assageiros e ara carga.
engates para carros, eixos de direção
tratos, fronteiras para veículos, guidão

Termo n. 714.186, ct 4-i0-65
Indústria Metalúrgica Califa Ltda.
São Paulo

"CALIFA"
Ind. Brasileira
Classe .11

luvas, ligas, lenços, mantAr, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa-

letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu-

"COBRACI"
Ind. Brasileira
Classe 33
Crédito imobiliário

Ind.. Brasileira
-Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
ioce, aço oara tipos aço tunriido. aço
oarcialmente trabalhado, aço pálio. aço
-afinado. bronze. bronz.? em bruto ou
parcialmente trabalhado. oronze ,de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra. em fio, c:Iumbo em bruto ou
oarcialmente pre;larado- cimento me. álico, cobalto, bruto ou parcialmente
rabalhado. couraças, estanho brido ou
sarcialmente trabalhado..terro em bruto,
an barra, ferro manganês. terso velho,
lusa em bruto ou parcialmente trabahado. gusa temperado. gusa maleável.
&ninas rie metal, lata em tõlha, latão
fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões. liga metálica, liambas,
magnésio, manganês, metais não trabahados ou parcialmente trabalhados . metais em massa, metais estampados,
metais oara solda, níquel, ouro. zinco

'ara distinguir: barragens e terramen
.as de toda especie cutelaria em gerai
outros artigos de metal, não incluiJos cai outras classes: alicates, anci.
ihos, alavancas, arrebites, arruelas, ar.
solas. aldravas armações de metal.
rbridores de latas, arames lisos e farpa.
los aparelhos de chá e café. assadei
.as, açucareiros, a-motolias. arpões. ar .
nões de carregar. brocas. bigornas 'sai
Termo n. 714.188, de 4-10-65
, las, bandejas, bacias. baldes 'bombo
"Naltel" Indústria Eletrônica Ltda.
siares, bidões para animais. bebedouro
São Paulo
solas de aço. colreres para pedreiros
'adendos, correntes, cabides chaves era "DX — 11"
nonas. chaves de parafusos. conexões
Brasileira
rara encanamentos, caixas de metal pa.
a portões, colunas, canos de metal
Classe 8
chaves de fenda caldas. copos cacheConversor de ondas cu,tas
sots, copos, centro de mesa. coqueteleiTermo n. 714.190, de 4-10-65
ras, caixas para acondicionamento de
Bar e Lanches ''20" Ltda.
alimentos. caldeirões, caçarolas, chalei.
São Paulo
ras. cafeteiras conchas. cuscuzeiros coa
dores, colheres, cavadeiras.. cLacansos
te 9n et
carretilras, cabos de metal . calibáulores
Ind.
tri;e.eileira
camisas para cilindros e dobradiças. enxadas. esferas, engates, esgaichos. enClasse 41
feites para arreios e enfeites de meta
Lanches
de:
alite,
queijo, salame, rozpar- automoveis, estribos, espumadeiras bife, mortadela, salsichas
e enurrc,s.:os
extensões, espalhado!' para abetos/os
Termo ri. 7111 192, de 4-10-65
ermos, esporas, engrenagens. te.smões
José Pinto dos Santos
ferros de cortar capim, ferrolhos, facas.
São Paulo
tacões. fecraduras, "unis, formas para
ferros para malas e pastas. freios (pa.

locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas, reboques, radiadores para veiculos
manivelas, navios, ónibus, para-choques
para-lamas,, para-brisas, pedais pantões ra animais), guarnição de metal para
máquinas, guarnição de metal para tiarodas pare veículos, selins, - tricicles,
"D.RUIXOTE"
cantes para veículos, vagões, velocípe- nheiros. e bides, grosas, grampos para
Ind. Brasiieiri
des, vareta/ de contrólo do açogador e andaimes, jarras, limas, lâminas para
Classe 36
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de barbear, latas delixo,letras e numeros
Para distinguir: Artigos de vestuários
de metal, machadinhas, molas para por,
carros e toletes pare carros__
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
tas, martelos, Marretas, marmitas. ma.
Têrmo
n.
714.183,
de
4-10-65
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
çanetaas, molas de. vae e vem, inellas
Eladia Calçados Ltda,
botas, botinas, blusões, boinas, babapara cadeiras giratórias. mancais para
São Paulo
douros, bonés, capacetes, cartolas, cararodas, martelos para cosinha. roldanas
puças. casacão, coletes, capas, chales.
"EDELIZ"
ralos para pias, regadores, raladores
cachecols, calçados,. chapéus, cintos,
!Ind. Braelleire
rosetas, retentores, todas em bandagem.
cintas, combinações. corpinhos, calças
serras, serrotes, sacarôlhas. sacho& serClasse 36
de senhoras e de crianças, calções, calviços de metal para chá e café, supor
Calçados
ças, camisas, camisolas, camisetas,
tez, sifões. tesouras. talhadeiras, °erguecuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
ras, tenzaes, travadeiras, telas de are
Termo n. 714.184, de 4-10-65
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- Cobreei S. A. — Cia. Brasileira de me, torneiras, trincos, tubos para enca
pes. fantasias, fardas para militares, conamentos . trilhos para portas de Corres.
Crédito Imobiliário
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorSão Paulo
taças, travessas, tambores. talhadeiras
ros, jogos de !ingeria, jaquetas , laques,
tranquetas, tachos, terminais para barra
Classe 32
Programas radiofônicos e de televisão
Termo n.° 714.179, de 4-10-1961
"D. Quixote" Modas Ltda.
São Paulo

Térmo n. 714.187, de 4-10-65
Metalúrgica Wi-milclar Ltda.
São Paulo

"WAMILCLAR"

URPAN"
Ind. Brasileira

Classe 36
peugas, ponches, polainas, pijamas, puMeias
nhos, perneiras, quimonos. regalos,
Terno n. 714.181, de 4-10-65
robe de chambre, roupão, sobretudos. Scanclobrás — Ernpreza Brasileira d..
suspensórios, saidas de nanho. sandálias,
Materral Básico Ltda.
sueteres. shorts. sungas, stolaP ou slacks,
São Paulo
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
"SCANDOBR4S"
Brasileira
Termo n.° 714.176, de 4-10-1965
Termo n. o 714.176 de 4-10-1965
•
Classe 4
Loufti A. Yousstf
Madeira em bruto
São Paulo
Termo n. 714.182, de 4-10-65
"VI SQRAMA"
Tecmol Oficina Técnica de Mot,,a3
Brasi1eir,
Ltda.
São
Paulo
Classe 46
Produtos para limpar e clarear vidros
"TECMOL"
• 'Ind. Brasileira
Termo n.° 714.177, de 4-10-1965
Magazine Keito-Ten Ltda.
, Classe 21
São Paulo
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
"KEITO—TEN "

Ind. Brasileira

Termo n. 714.185. de 4-10-65
Arpan — Equipamentos e Técnica

de tensão, trilhos para elevadores tu.

Nos de aço soldados sem costura tais.
ques de metal, uniões, vasos, vasilha.
mes e verrumaa

Ind.

"SERRALHERIA
DIADEMA"
Classe 5

Metais
Termo n. 714.193. de 4-1065
Antônio Augusto Leitão
São Paulo

"FLORICULTURA
ESTORIL"
Classe 45
Flôres naturais
Termo n. 714.194, de 4105
Livraria Edittira Camões Ltda.
São Paulo

CAMOES

Ind. Brasileira
Clafse 32
Livros, revistas. jomas, gravuras e
cacl.?rnos
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Têrmo n. 714.195, de 4-10-65
Placadas Dental Ltda
São Paulo

PLiCEDEX • • ,
Ind. Brasileira
as.

Classe 10
Para distinguir: Artigos para cirurgia
e arte dentária: abre-bôcas, abaixalinguas, alicates, alavancas para extraçáo de dente, aparelhos elétricos dentá
rios, bisturis, boticões, brocas tora clinica e de prótese, canetas para brocas

para fins dentários, cimento em geral
para obtiaações, nutios para clantadu

desinfetantes e para fins unitários.
apanha-mosca e insetos (de goma e
papel ou papelao). álcalis. bactericidas.
bauticidas, carrapaticidas, cucu'. aeso
titilam creosoto. desodorantes. desinte-

tante& defumadores, exterminadores de
pragam e hervas daninhas. esterilizantes, embrocaçées para animais. casartos, farinhas de ossos, fertilizantes tos.
tatos. formicidas, fumigardes, fungicidas, glicose para fins veterinários. guano, herbicidas. inseticidas. insetitugoe
larvicidas, mirrobicidas. medicamentos
para animais, aves e peixes. óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sa.
nitáricis e desintetantes. papei fumega

ras. pontes móveis e pontes lixas por. tório. pós inseticidas. parasiticidas. funceiana para os dentes, pivôs protetores. gicida: e desinfetantes, preparações e
cera para incrustação, dentes artificiais produtos inseticidas, fermicidas, desin-

Terem n. 714.196, de 4-10-65
Expresso Aurélio Ltda.
Sào Paulo

AURÉLIO
Ind. Brasileira
Classe 50

fetantes e veterinários, raticidas, remiditas para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes. sais para fins
agrícolas, horticulas, sanitários e veterinários. sulfatos, superfoslatoa. vacilam
para aves e animais, venenos contra
Insetos. animais e herva daninhas
Têrmo 11.9 714.201. de 4-10-1965

Sonibra — Equipamentos Industriais
Impressos para uso em: cheques. dupliLimitada
catas, envelopes, faturas, notas promissóSão Paulo
rias, papel de correspondência e recibos.
impressos em cartazes, placas. tabuletas
S ONIBRA •
e veiculos, bilhetes. impressos
E
ÇUI MIEN: OS
Tênue n. 714.197, de 4-10-65
IN DUST RIAIS
Casa de Frios Delicadas Ltda.
Sào Paulo
Nome Comercia/
DELICADS?
nulo n.o 714.202, de 4-10-1965
Ind. Brasileira
Rail Indústria e Comércio de Peças
Classe 41
Para distinguir: Frios em geral: linguiças, mortadelas, paios, presuntos. qual}os em geral, requeijão, salsichas,
saiamos
Tê:mo n. 714.198. de 4-10-65
Auto Peisto 940 Ltda.
Sao Paulo

Ind. 940
Brasileira

oe,

Classe 42
Pare distinguir: Combustíveis e lubrificantes para autos
Termo n. 714.199, de 4-10-65
Rogeana — Produtos Quimicos Ltda.
São Paulo

714.211. de 4-10-1965
Têrmo
Sapebra — Agricultura Indústria e
roças, carroceria.s, chassis, chapas cir.
Comércio Ltda,
culares para veiculo& cubos de veicuios
São Paulo
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, &aligadeiras. estribos, escadas rolantes, ele.
SAPEBRA. vadores para passageiros e para carga
naionsuRA. E
engates para erros eixos de direção
ASSESSORIA TECNI
freios, fronteira para veiculo., guidão.
CA AmmimisTurr=
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões
VA
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
Classe 50
para-lamas. para-brisas, pedais, pante:ca.
impressos de uso da requerente
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
Termo 11.9 714.212. de 4-10-1965
rodas para veículos, selins. triciclos, ti. Lare S.A. — Comércio e Assessoria
rantes para veiculo& vagões, velocipe.
Técnica Administrativa
des, varetas de contrõle do afogador e
São Paulo
acelerador tróleis, troieibus, .varões de
carros. toletes para carros

saber: adubos. ácidos sardrios. águae tanques carros-irrigadores. carros, car

para Autos Ltda.
São Paulo

RAIZ.
Brasileira

'
Ind.

Classe 21
Artigos da classe
Tênue n..9 714.203. de 4-10-1965
Indústria e Comérci ode Papel Magui
France Ltda.
São Paulo

MACUI FRANCE
f Ind. Brasileira
Classe 38
Papel de emba/agem
Térmo n.o 714.204. de 4-10-1965
Les — Motta Comércio Exportação e
Transportes Ltda.
São Paulo

LEE.MOTTA
Ind. Brasileir,
Classe 21
Para distinguir:, Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bici fdetas, auto

móveis, auto-camint.bes, nviões amortecedores, alavancas de cambio barcos.
brequea braços para veiculo* bicicleClame I
Substánciaa e preparações ~leen usa ta& carrinhos de geâr e enen. tae CAMi•
das na agricultura. na horticultura, es nkffietei. carros enmmdarres .nnvi.h8es
veterinária e para fina saneis" e carros, traf-res. carros berços ra

Urino n.9 714.205, de 4-10-1965
Agência Francesa e Brasileira de
Turismo Ltda. — FRANSTUR
São Paulo

&DTO-4010PS

namammumesee
5lo"Pan1o4sP1ta3
Classe 33
Titulo
Tênno n.9 714.206, de 410-1965
Planar Ltda. Sóciedade de Planejamentos e Realizações Imobiliárias
Sào Paulo

Ind.Brasileirp
Classe 50
Impressos em geral
Urino n. o 714.207, de 4-10-1965
Planar Ltda. Sociedade de Planejamentos e Realizações Imobiliárias
São Paulo

PLANAR In DA
SOC. DE
PLAN EJAIMPT OS E .1
REALIZAÇOBS
IMOBI LIARIAS
Nome Comercial
Têrmo n. 9 714.209, de 4-10-1965

Decopart — Decorações Ltda.
• Sào Paulo

IneC LRARlas leira
Classe 50
Impressos de uso da requerente
Trino n. o 714.210, de 4-10-1965

Sapebra — Agricultura Indústria e
Comércio Ltda,

3151.ántinva
Nome Comercia;
Urino a.° 714.213. de 4-10-1965
Auto Mecânica Estádio Ltda.
Sào Paulo
taerg11510.01290.
Classe 50
Impressos de uso da requerente
Têm n.9 714.214, de 4-10-1961
Late S.A. — Comércio e Assessoria
Técnica Administrativa
São Paulo

LAO
Tad, Brasileira
Classe 50
Impressas de uso da requerente
Târmo n. o 714.215, de 4-10-1965
Loja Real de Tecidos Ltda.
Sào Paulo

Ind!Sgampileira
Classe 50
Impressos de uso da requerente
Tèrmo n.9 714.216, de 4-10-1965
Pbsto Arpoador Ltda.
Sào Paulo

4RPOADOR
1ns. Brasileira
Classe 50
Impressos de uso da requerente
Têrmo n.9 714.217, de 4-10-1965
São Paulo
A.Icala Dois irmãos Ltda.

São PanIc.

SAPEBRA
Ind.. Brasileira

DOIS iittfog
Inis?I.Drao ITS
Classe 19

Nome Comercial

Aves, ovos e animais em pé
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Termo n.o 714.218, de 4-10-1965
Indústria de Panificaçã a Tentadora
Limitada
São Paulo

A TENTADORA
Indústria Brasileira
Classe 41
Pãts
Termo n.° 714.219, de 4-R5-1965
Comércio de Frios Ibéria Ltda.
São Paulo

Termo tk.o 714.222, de 4-10-1965
g,letrónica "Atice" Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

lpics
Ind. Brasileira
Classe 8
Instrumentos e aparelhos científicos é
de uso comum. Aparelhos elétricos, eletrônicos e fotográ ficos. Gravadores.
Máquinas falantes. Discos
Termo n.° 714.223, de 4-10-1965
Lanifício Anglo Brasileiro S.A.
São Paulo

Termo n.o 714.228, de 4-10-1965
Recuperação do
Recupermat
Material de Aviação Ltda.
São Paulo

RECUPERMAT
Casse 6
Máquinas e suas partes integrantes
Termo n.o 714.229, de 4-10-1965
Rubia &cações dt Calçados Ltda.
São Paulo

IUJBIÁ
InEstria Bradiiird

IBÉRIA
IND. BRASILEIRA

**1004/Vea GRASItEiRA

Termo n.o 714.220, de 4-10-1965
Pastas de Couro Emilly Ltda.
São Paulo
01nAlemeueirámvameffleffieervowaffieffi

EM1LY
IND. BRASILEIRA
.•••n•

Classe 32

t-ouros e peles preparadas ou não. ar
muros, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras. caixas
chicotes de couro, carneiras. capa: Pcre
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estoJo.s guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas porta
chaves, porta-niquels, pastas. puineira,
de couro, rédeas, selins, sacos para via
gem, sacolas, saltos, solas e solados
tirantes para arreios e valises
esfregões

Termo n.° 714.221, de 4-10-1965
Confecções Exclusive Forni Ltda.
São Paulo

EXCLUSIVE 007

Ind. Braeileira
Classe 36

Soutiens e roupas de banho

TECMAR
Ind. Brasileira

IN
Ind. ealfleira

Classe 6
Afiadores, anéis, bobinas, bombas, bru.
Classe 23
nidores, buchas, caldeiras a vapor, cari
buradores, cilindros, eixos filtros comel
Classe 46
Tecidos de lã em peças
Para distinguir: Amido, anil, azul da parte integrante de máquinas, máquinaj
Terra on.o 714.224, de 4-10-1965
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos dt costura, motores, utensílios de bágul,
Confecções Exclusive Forn i Ltda.
algodão preparado para limpar metais, nas não hortícolas nem agrícolas válw
São Paulo
detergentes, espremacetes, extrato de vulas, camisas e pistões para motora. eit
anil, fécula para tecidos, fósforos de
Termo n.o 714.234, de 4-10-1965
Poma EXCLUSIVA
cera e de madiret, g goma para lavanTransportes Attilio Ltda.
Ind. Brasileira
deria, limpadores de luvas, líquidos de
São Paulo
branquear tecidos, liquidas mata-purcluClasse 36
ras para roupas e mata óleos para rouSoutiens e roupas de banho
pas, oleina, óleos para limpeza de carATTILIO
ros, pós de branquear roupa, salicate
Ind.
Brasileira
Termo n.o 714.225, de 4-10-1965
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
"Polimetml " — Indústria Brasileira de sabão comum, sabão de esfregar e saClasse 50
Metais Ltda,
ponáceos, tijolos de polir e verniz Impressos° para uso em: — Cheques,
São Paulo
duplicatas, envelopes, faturas, notas
para calçador
promissórias, papel de corrtspondência e
rOLIKETAL Termo n.° 714.231, de 4-10-1965
INDUSTRIA
Casa de Banhos "Termas de Saúde"6 itclbos, impressos tm cartazes, placas,
tabuletas e veiculss e bilhetes
13_13.4SILEIRA DE
Limitada
impressos
U-TAIE uru.
São Paulo
rermo
n.o
714.235, de 4-10-1965
TIRMAS DL 50/DE
Nome Comercial
Jafepeças Indástia e Comércio Ltda.,
Ind. Brasileira
São Paulo
Termo n.° 714.226, de 4-10-1965
"Polimetal" — Indústria Brasileira de
Classe 50
Metais Ltda.
Para distinguir: Papéis de carta, papéis
São Paulo
de ofício, cartões comerciais e de vim
Classe 21
tOLIMETAI
ias impressos, envelopes de qualquer tiPara
distinguir:
Ve ículos e suas partes
Ind. Brasileiro po, recibos, faturas, duplicatas, letras
de câmbio, cheques, notas promissórias integrantes: Aros para bicicletas autodebentures, apólices, ações, folhinhas móveis auto-caminhões aviões, amorClasse 5
passagens aéreas, ferroviárias, rodoviá- tecedores, alavancas de câmbio, braços,
Metais em bruto e parcialmente
rias marítimas. bem como bilhetes de breques, braços para veículos bicicletrabalrados
sorteios, bilhetes de loterias, cupons e tas, carrinhos de mão e carretas caía:.
Têm° n.o 714.227 de 4-10-1965
tanques, carros-irrigadores. carros. :arImpressos em geral
ATECIA Ltda — Assistência Técnica
carros, tratores, carros-berços carrosTermo
n.o
714.232, de 4-10-1965
toc3as, carrocerias chassis,
4 Indústria, Comércio e AgrorirComérdo de Ftrros e ?fetais'Conetge :Mares para velculos. cabos chapas
Pecuária, S/C.
de var•ilos
Limitada
corrediços, para veiculos, direção cies?' À
São Paulo
São Paulo
q adeiras. estribos, escadas rolanes, tATRCIA
nhonetes, carros ambulantes, camia/"'q.
COMECE
ASSISTENÇT
vadores para assageiros e ara cafua,
Ind. Braaileir
TECNICA
enpate. para carros. eixos de dlre,:ão,
INXISTRLet
fx..b.s, fronteiras para veiculos, guidão.
Classe 5
COMERCIO E
oconsotivas. /anchas, motociclos, tnolag
Aço em bruto, aço . preparado. aço motocicletas motocargas. moto furgões,
AgRO-PECULRIA.
-bre aço vai-a ti pos, aço fundido, aço r
sia.
odas para bicicletas, riios para isicicler
n-ir,:iri!m.nt, trabalhado, aço pálio, aço t as,
reboques, radiadcreq nara vett-viole
-ditado,
bronze, bronze em bruto ou no a
Noine Gmiercial
niveikra, atavios, ónibus, para-chomsea,

PRORROGAÇÃO

Classe 41
a-arnes em geral, linguiças, Lombos,
mortadelas, paios, presuntos, salames,
salsichas e xarques

Classe 36
Venda de calçados em geral
Termo n.o 714.230, de 4-10-1965
Indeter Indústria e Comércio de
Artigos para Limpeza Ltda.
São Paulo

parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto oe
parcialmente preparado. cimento me:
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto os;
parcialmente trabalhado, ferro em brutot
een barra, ferro manganês, • ferro velho,'
gusa em bruto ou parcialmente traba.r""
lhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fôlha. !adiai
em fdlha, latão em chapas, latão em'
vergalhões, liga metálica, liniariase'
magnésio, manganês, metais não trabaq;
lhados ou parcialmente trabalhados. me.;
tais em massa, metais estampadosal
metais para solda, niquel, ouro, zincci
corrugado e zinco liso em bilhas
Termo n.o 714.233, de 4-10-1965
Tecmar Fundição e Recuperação de
Metais e Ligas Ltda.
São Paulo

tner§Ritieira
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•
Termo 11.0 714.240, de 4-10-1965
para-lamas. para-brisas, pedais penteies
ri.
rodas para veiculo*. adias. tit
(kmatex Confecpaes Ltda.
tante para acicato& vagões, vekictpt
São Paulo
des. varem de contrõk do nanado: e
acelerador. tróica, trole:bus, varaes de
nOIMATIg"
carros e toletes para carros
Ind. Brasileira
Termo a.* 714.236, de 4110-1965
Classe 30
Investimar S . A . — Investimentos,
Para distinguir: Artigos de vestuários
Credito e Financiamento
▪ tocou teitaa eia geral: Agasalhos
Sao Paulo
"ventai& alparcatas. anáguas. blusas

INTLITISAR

bote*,

botinas. blusões. boinas.

Dada

4° 714.243 de 4-104965
Pósto de Molas Canindé Ltda.
São Paula

Termo

kmBresilelra.
lia IS

Ind..

Classe 50
Impresso par ouso da arma
714.244, de 4-10:1965
Termo
Corin — Comércio, Exportaçao e
Importação Ltda.
São Paulo
mCOBIsw
Ind. sraeilelra

doaras. butiés, capacetes. cartolas, cara
ouça& casaçao, coletes. capas, chames
cachecol& calçado& chapéus. dl"
Classe 50
dotas. combinações, carpinhos. calças
Impressos
le senhora, • de crianças, calções. nu
Classe 50
Casitas, camisolas, ramisetas
OIA•
Termo sa 714.237. de 4-10-1965
cuecas, ceroulas colarinho& ateima
Impresso par auso da irma
/3arbuin 6 Irmão Ltda.
saias, casacos, chinelos. dominó& adiarTermo n.o 714.245, de 4-10-1965
Pea. fantasias, fardas para militares. as
DOLIB
Roberto Indústria le Bolsas Ltda.
lagia'a, baldas, galochas, gravatas. gorSão Paulo
ros. logos de lingene. raquetas. lagoas
luvas; ligas lenços. mantas. meias
Classe 36
/sadia. ~ata& mandriara matilhas. pai
"ROBERTÁ r
Roupas infantis
In& pala& penhoar, pulover. pelertnas.
Ind. Brasileira
Termo n.° 714.238, de 4-10-1965
muge& ponche'. polainas. Mamas. pu.
Mercantil Atlãntica de Parafusos Ltda. abo& pinheiras, guiamos. regalos
Classe 35
São Paulo
robe .de chambre, roupão, sobretudo.
Bolsas
suspensórios, andas de banho, sandália&
~bras.
Mons.
magas.
atolas
ou
alada.
ATIALSTICI
Termo n.° 714.246, de 4-10-1965
talar. touca& turbantes, ternos, uni; Tubozin — Zincadora de Tubos Ltda.
faneco e vestido.
São Paulo
Classe 11
Termo na 714.241, de 4-10-1965
Porcas e parafusos
Cabra — Tradiing Regai Indústria.
Comércio Ltda.
Têncto na 714.239, de 4-10-1965
Petrum, Pedras. Engenharia e
Classe !
Construção Limitada
São Paulo
Para distinguir, tintas. lacas, vernizes
esmaltes. substancias quimicas usadas
em
geral nu indústrias. anilina& abourClasse a
vantes, alcatrão, água raz, álcool ahiPara distinguir: Artigos e aparelhos adelo em p6 alvaiade, inala, antidetoeletremicos: alto-falantes, antenas, agu- nanica, antiancrustantes e de:IncrustaraINDÚSTRIA BRASILEIRA lhas para fon6grafos, amplificadores, ter para caldeiras, arsênico, acetona.
oobinaa para rádios e televisões, apa- acetato de chumba acetato de cobre,
relhos paar contrõle de sons. condensa- acetato de amônia acetato de potássio.
dores, aparelhos de comunicação Inter- acetato de zinco. ácido bórico. ácido
Classe ld
Para distinguir. Materiais pais constru- na. dial", disco, gravados, aparelhos de acético. ácido =Mico ácido nitrica
ções e d--orações: Argamassas argila. freqüência modulada, fonógrafos, gra- ácido fénico, ácido dtrico, ácido esp
-elh°.ádobnc,at!guxieareia. azuielos. batentes. balaustres. blo. vadores de discos. gravadores de fitas,
co. de chnina blocos para pavimenta- geradores estatisticos e eletrônicos de nada. albagina. albulainato de ferra
ção. calhas. cimento, cal. cré. chapas alia freqüência que funcionam com vál- argirol, arseniato de ferro, arseniato de
Isolantes. caibras, caixilhos: colmas& vulas.-máquinas falantes. aparelhos de atabafo arseniato de sódio antimônio
chapas ,,ara coberturas, caixa* dágua receptores da sons, rádios. rádios k metálico, amoniaco, liquida arenaL anacaixas de descarga para taxo', edifica- nagrafos. aparelhos de televisão. giz tai e cetalilida. bálsamo de pet:um.
Vies premoldadas. estuque. emulsão de cronizadores, seledonadores. Canelai cloreto de mercúrio. 1,1-fosfato de aborato de sódio, benzoaafta
base asiáltico, estacas- esquadrias. estru- madorna de sons. toca-discos autonnit borteis&
ima snioq aignie ap opooquom 'ore
turas metálicas para construções, lume. cos ou não. transmlasores transigem
válvulas para rádios e televisões benzeste de mercaria bistuntose, bicarlaa de metal ladrilhos, lambris, luvas
bonato de potássio, breu FF. cola sinde lunçao !ages. lageotati.. material is*
Termo a* 714.242. de 4-10-1965
composições quimIcas utilizadas
Jante contra frio e calor. maniltas, masCooperativa Agrícola Bandeirante tética,
pelas Indústrias. tenteis e pelos cartusas para revestimentos de paredes. maSão Paulns& corantes minerais para uso na
deiras para construções. mosaicos. Pro
Indústria, maneta para usos nas Indús~tataca produtos para-dutoseba
trias, cafeine, cal virgem. carbonato de
tora; r impenneabilicantas as ateimasmagnésio, carbonato de sódio, sandia
!~ dr amento e cal. hidráulica, padre
veada) em pá, canelo ativo, caseinato
gullr. produts betuminosos. imperamode elidia canelo animal, cianureto de
bilizantes liquida ou sob outras forniu
merciltio, citrato de cafela& citrato de
para revestimentos e outros como tu
ferro, encale de prata, direto de Po*Inientação, peças ornamentais de citudo. cloreto de =Solo, cloreto de
mento ou gesso para tetos e Paredes.
ma cloreto de tilda doreto de magpapel para forrar casas. massas ateinésio. cloreto de sódio. cloreto de Do.
addoe paia uso nas construções, par.
símio colam& catódio elástica cremos.
nuetas. portas, portões. pisoe. soleiras
Ir tártaro. cuprol. dtrato de ferro, etrato de quinina citrato de ferro verde
aportas. cacifos. tubos de concreto
.srhonato de amônio. cloreto de zinco
et: tacos. tubo, de ventilação, tas
Classt 5C.
.nrrionatn de potássio, carbonato de
Rue* de e-sento ama, vigamentos e
Impresso par auso da %ma
manganês dere:atei, desengraxantes para
vttrda

Indergfifleirs

Hra

PETRUM

Itgastria brasileira

niquelação. desoxidantes vara metais.
cai pó. estearato de ammin.o. esse.,cias

desincrustantes para maquinas. ensdire,
ar gomenui. essência de eucalipto, moacates para remoção de tintas ao l,cadas, entuisionante para produtos evitaiticos. esmaltes. eter. tenosalil, formal,
tonato de terra. tustato de tricalcio, tostato de potássio, tostara de sódio, fosfato de amOnia fluidos para halos.
glicerina. glicerotostato de potássio,
alicerofostato de magnésio
Termo n.° 714.247, de 4-10-1965
Cia. Hansen Industrial
Santa Catarina
São Paulo
•Milg
rarldlii1
CM2rieft
Classe
Para distinguir: Artefatos de material
pitais*, e, de nylon: Recipientes tabricados de material plástico. revesti:acato. couleccionados de substancias acalmai* e vegetais: Argola& açucareiros,
armações para óculos. bules. bandejas.
bases para tele1/4inea, baldes, bacias. boi.
Ias, caixas, carteiras chapas. cabos

Para ferramentas • utensilios. cruzeta&
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas. ClUsetal,

liares, conchas, cestas para pão, ceia:latias capas para álbuns e para livros
cantas para guarda de objetos, cruscito., coadores para dit, descanso para
pastos, copos, e coisinhas de plastoco
Para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, Gotherinhas. pautam'
garfinhos de plástico para sorvete*, foi-ambas de plástico para sorvetes. discar
embreagens de matenai plánico caibabotos de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
aylos, esteiras. enfeitas para sutcraóvais, massas anti-naidos, eszaadores

pratos. funis, formas para doces. fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose. fechos
Para bolsas, tacas, guarnições. guarnições para chupetas e mamadeiras guarnições para poeta .biocos. guarnições
para liquidificadores e para •atedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsar, garti.a. galeria'
para cortinas, sarros, laminados, pitaticos, lancheiras, mantegueiras. ma,aa,
orinúls, pendedores de -ouual puxadores para móveis, pires, ;mitos. palitei
roa PM de casinha. pedras pomes. artigos, proteica para documentos. Puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niquela, porta-aotaa,
porta-documentos, placas. sabitu, todinhas, redpiente& suportes suportes para
guardanapos, saleiros Nona Moela&
tubos para ampolas, tua* para seringa& travessas, tipos ir material plástica aacolaa, sacos, saq uinhos vasilhames para acoodidonamenru vasos. xícaras 'colas a trio e cem. não incicidas
em outras classes, para borracha para
coreu" para marcineiros para sapatetro*. para vidros, pasta adesiva para
correias. pasta e pedras para atlas
rebolos, adesivos para tacos adesivos
tiara ladraras e adesivos Nap asuletna
tacões de material plástico para baias
anéis, carretéis par tecelagem
ames
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EPOSITADAS
Ilabileaetá feito da atedd (goit O ri, 4! ets e4d'co, dá X!r,:'-...:ritláde InduatI-tal. Po data tia pat,liesçAo cornemrá a
col== 1:4"Ào CO de dfg. O Po.ta o d-.'t"
,;=5-'0 Co 'Ledo. Pf‘4"P.,w!, lo.uà iaZa P44040
aPetentor mus opozkÓes ao prportameat.
.
'tcaI Ca Proprteduts Udastelat azulai cao ia t,44,gluit pRè)4dioades com a concessz.o do n gUre raciuratl.)
Termo n.° 714.248. de 440-1961 . alarmas elétricos, alto-falantes, ampe- para propagandas, suportes artísticos
Termo n.° 714.264, de 4-10-1965
Eliphio Araujo, Severino Francisco edificai" aparelhos ~aos para ba- pata vitrines, estatuetas para adornos
Keilogg Company do Brasil
Bezerra e Mário Gomes de Camargo rímeis" amplificadores para rádios.
e para fins artísticos e taboleas
São Paulo
São Paulo
no, aparelhos elmo-dinâmicos, apaTermo n.° 714.217, de 4-10-1965
relhos para barbear, aparelhos para InsICELLOGG
Auto Mecánica 80 3Ltala.
talações telefônicas, aparelhos para onCOMPANY
São
Paulo
Drasileira
dular ou secar cabelos, aparelhos para
DO BRASIL
Classe 32
pasteurização de leite, aparelhos para
s
Nome Comercial
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiConjuntos de danças musical
t$93 *
radores de pó, benjamins, bobinas eléIndo
Termo
n.°
714.265. de 4-10-1965 "I
Termo n.° 714.248. de 4-10-1965
tricas, caixas de derivação, campainhas
Adicon
Indústria
e Comércio de
Classe
21
Pasificadora Santa Luzia Ltda.
elétricas, comutadores, condensado: es
Aditivos Ltda.
São Paulo
elétricos, conectores, enceradeiras, ca- Para distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo
udas de aquecimento, estufas para con- e roupas feitas em geral: Agasalhos,
servar alimentos, estufas para secar rou- aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
pas, ferros elétricos de engomar e de botas, botinas, blusões, boinas, babaÁDICON
ras
ra
soldar, filtros de água, fogareiros alia douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
Ind.. Bra g i lei ra I
puças,
casacão,
coletes,
capas,
abales,
tricos, çogões, fõrnos, galvanómetros
Classe 50
Classt 41
hidreimetros, indicadores automáticos de cachecols, calçados, chapéus. cintos,
Impresso para uso da firma
Doces,
biscoitos,
cebola, ervilha,s farb
cintas,
combinações,
corpinhos,
calças
nível de água, instrumentos medidores
Termo n.0 714.250, de 4-10-1965
de energia elétrica, instrumentos telef& de senhoras e de crianças, calções, cal- nhas alimtnticias, féculas, flocos, !areio
Beneficiadora de Caulim "Brancor"
nicoa, interruptores, irradiadores, lâm- ças. camisas, camisolas, cawasetas, lentilhas, massas alimentícias inargarinal
Limitada
padas, liquidificadores, manômetros, mi- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, óleos comestíveis, pickles, pós para pué
São Paulo
crofones, pick-up, pilhas elétricas, re- peugas, pouches, polainas, pijamas, pu- dias, tapiocas, condimentos m arai, ca.
cau, maizena, amendoim e amido
ceptores de rádio, refrigeradores, ralais, robe de chambre, rolpão, sobretudos,
relógios, reostatos, telefones, termosta- saias, casacos, chinelos, dominós, acharTermo a° 714.266, de 4-10-1965
tos tomadas, transformadores. válvulas ros, jogos de tingerie, jaquetas, laquês,
Bardahl Lubrificantes Ltda,
Classe 4
Para rádio, válvclas para aparelhos de luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
São Paulo
Substâncias e produtos de origem ani- televisão, ventiladores e voitimetrts legiais. fraldas, galochas, gravatas. gormal, vegetal ou mineral, em bruto ou
suspensórios, saldas debanho, sandálias
BARDARL\
Termo n.0 714.253, de 4-10-1965
parcialmente preparados: Abrasivos em
pes, fantasias, fardas para militares, coInd.
Brasileira!
Cezar,
Cunha
&
Cia.
Ltda.
bruto, argila refratária, asfaltas em
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
São Paulo
bruto, algodão em bruto, borracha em
Classe
17
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, pabruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora,
letós, palas. penhoaa, pulover, pelerinas, Carvão minerai. de turfa o uvegetai.
caolim, chifres, ceras de plantas; ceras
Gères para iluminação, combustiveis,
toucas, turbantes, ternos, unifonnes
vegetais de carnaúba e atacara crina
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks atados de Iluminação gasolina, gordas
Classe 41
de cavalo, crina em geral, cortiça esn
ra de petróleo, graxas, lenha, itibrifia
e vestidos
bruto, cascas vegetais, aspai°, ervas
cantes, nafta, hleos iluminante& Mear
Doces
mecRcinais, extratos, oleosos, estopas
Termo n.0 714.258, de 4-10-1965
lubrificantes, parafinas, petróleo Mienxofre, failhas, fibras vegetais, flores
Têrmo n.9 714.254, de 4-10-1965
Macister Indústria e Comércio de
nado, querozene e turfa
secas, grafites, gomes em bruto, granito
Cooperativa Agrícola Bandeirante
Silenciosas Ltda.
em bruto, kieselghur, liquidas de planTermo ra° 714.267, de 4-10-1965
São Paulo
São Paulo
tas, Iate: em bruto ou parcialmente
KI-Caderno — Comércio e Indústria de
w
CA3
w
preparados, minérios, metálicos, madei.
Cadernos Escolares Ltda.
,Ind. broa/leira
"MACISTER"
ras em bruto ou parcialmente trabaSão Paulo
Ind.
nranicárr,
Radas em toras, serradas e aplainadas,
Classes: 33, 32 e 50
manganês, óleos de cascas vegetais, Fazendas criações dt animais, propala-CADERNO
Clasat 21 mica, mármores em bruto, óxido de ganda e impresso para uso da firma
!Ind. braelleira,;
gazes solidificadores, gelatina, giz. diSilenciosas
Classe 38
radas, plumbagina em bruto. pó de
Termo n.° 714.255. de 4-10-1965
Cadernetas e cadernos escolares
Têrmo n.° 714.259, de 4-10-1965
moldagem para fundições, pedras briGráfica Apiacas Ltda
Auto Pôsto Atalaia lacta.
tadas. piche em bruto, pedra calcária,
Termo n. 9 714.268, de 4-10-1965—
São Paulo
São Paulo
plantas medicinais, pedras em bruto,
CENEC — Centro Económico de SãI
akp.f kc kg
quebracho. raízes vegetais, resinas, rePaulo S/C.
"ATALAIA"
amas naturais, resíduos !tateia sinalo,
São Paulo
Ind. brasileiro
seivas, talco em bruto. :isto, :isto
aasse 50
betutninoso e silicato
Impresso para uso da firma
CENEÇ
Classe 50
Termo n.° 714.251, de 4-10-1965
Braniieirs
Têrmo
n.°
714.256,
de
4-10-1965
Imprtsso
para
uso
da.
firma
Indústria de Cofres e Móveis de Aço
Cerâmica Abgail Ltda.
Classe 50
Termo n.° 714.262, de 4-10-1965
Pavani Ltda.
São Paulo
Artigos da classe
Motoradio S.A. Comercial e
São Paulo
Industrial
Termo n.° 714 . 269, de 4-10-1965
9+133GAIL"
"PAYANI*
São Paula
CENEC — Centro Econômico de Sã
Indo Drantleira
i Ind. nrasileire
Paulo S/C,
Classe 25
Classe 17
São Paulo
MOTORADIO
Arvores de natal, oibelots, bolas para
Cofres de aço para escritórios,
enfentes de árvores de natal, cartas
CEXEC • CENTRO
pranchetas e prtnsas
2NIXTSTIAE
geográficas. cartões postais, cartazes,
Ra NOZ C O le
displays, desenhos artisticos, desenhos
Termo ia° 714.252, de 4-10-1965
Nome Comercial
SIO POLO Sjd.
dc calcomania para tecidos, estátuas,
Empresa Técnica de Eletricidade
Nome Civil
Termo n.° 714.263, de 410-1965
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
Alcalasser Ltda.
Japejú Artigos de Papelaria Ltda.
vidro, figuras de ornatos, festões, fotoTermo n.0 714.270, de 4-10-1965
São Paulo
São Paulo
grafias, frutas de louças, figuras para euConfecções Marajó S.A.
bolos de anivera for. batizados,
fe ra bolos
São Paulo
casamentos e outras qua'squer comemo;MEXO
ARTIGO
rações, gravuras, imagens, letreiros, maClasse 8
MULTO 007
PAPELARIA
nanais. maquetas, obras artiat:as caras
Ind.,, Bragi1eirs
Pare distinguir: Acendedores elétricos, te aina ra painéa cartazes ,33 .' or
aparelhos de iluminação, aparelhos de corações e para exposição prai.:tos,
Classe 36
Nome Comercial
televisão, aparelhos de ventilação para 4 mostruários de mercadorias diver.,as,
Camisas, cuecas e pijamas

na sures',

nrentleire,

Iad7131iialeirs

tireatirs

tola.
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MARCAS DÊPOSITADAS
Publicação feita de acareio com o art. 110 do f$,..4drao da irdpriatbide Induattled. Da data da pablleatIO etonte9ozá a
torres o prazo de CO eçaa para o deferimento do peçlido. Durante Isto FOTO paderao apresentar suas opoolgões ao Dapaatinuaista
Nacional do Propriedade Industrial aqueles quase jukarem preft~doa com a oonomatio do regialro IreQUelid0
Termo a.* 714.271, de 4-101965
Sociedade batina de Assistência
a Televisores e Represtntações Ltda.
São Paulo

Siatvtr

SIATVER..
, Ind. brasileira
•71••••

Classe 8
Aparelhos de televisao
Té.rino n.o 714.272 de 4-10-1965
Comrrcial de Ferragens Santa Paula
Limitada
São Paulo

I

tNIA
In d.
rau e ra
Classe 11
Ferragens
Termo n.° 714.273, dt 4-10-1965
Mabilia Meridional Ltda.
São Paulo

Termo n.° 714.276, de 4-10-1965
Clarinha Dinia Goldberg Zular
São Paulo

/VIERAS
Ind. 13raci1eira
Classe 32
Jornal
— termo n.o 714.277, de 4-10-1965
Indústria de Artefatos de Tecidos
Selenyl Ltda.
São Paulo
SELENYL

Ind. lraui1e2.ra
Classe 36
aventais. alparcatas. anáguas. alusas.
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Para distinguir: Artigos de vestuários

antas. botinas. blusões. boinas, baba
louros. bonés. capacetes. cartolas. cara
ouça& casação, coletes. capas. chatas
zactecols. cadeado& chapéus. cintos
matas, combinações. caminhos. calças
ItleargCafeira
le senhoras • de crianças. calções. cal
Cas. camisas. camisolas. camisetas
cuecas.
cerunlas. colarinhos. cueiros
Classe 40
saias, casaco.. chiceloa. dominós, zchar.
•
Móveis em geral. de metal. a ; •ro, de ou fantasias fardas para militares. coaço. madeira, estofados ou não. incha- legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorsive móveis para escritórios: Armários. reg. logos de !ingeria. laqueias. laqué&
armários para banheiro e para roupas lavas, liga*. lenços. mantõs meias
'IN usadas, almofadas. acolchoados para malba. mantas. mandrião. manilhas. Pamóveis. bancos. balcões, banquetas. letós. palas. penhoar. pulover, pelerinas.
bandejas domiciliares, berços, biombos. muges. ponches. polainas. Pi j ama& pucadeiras. carrinhos para chá e café. abas. perneiras, auimonm regalos
conjuntos para dormitórios, conjuntos "cise de chambre. roupão, sobretudo&
para sala de Jantar e sala de visitas. snapensórtos sairias de banho, sandálias.
conjuntos para terraços. jardim e praia meteres. shorts. sungas stolu ou slacks.
conjuntos de amásios e gabinetes para tales, toucas, turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
copa e cosinha camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixas
Termo n.° 714.278, de 4-10-1965
de rádios colchões, colchões de molas Radar Comercial e Exportadora Ltda.
dispensas, divisões. divans. discotecas
São Paulo
de madeira. espreguiçadeiras, escrivani1J) I.
R
nhas. estantes, guarda-roupas, mesas,
Ind. Jirau/leira
mesinhas, asesinhas para rádio e telesr.são. mesinhas para televisão, molduras
Classe 4
para quadros. porta-retratos. poltronas
poltronas-camas. •prateleiras. porta-cha- Substâncias e produtos de origem anipéus. sofás, sofás-camas . travesseiros e mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
vitrines
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
Terme n.° 714.274, de 4.10-1961
bruto, algodão em bruto, borracha em
Clernildo Cotrini Cunra
•
bruto, bauxita, benjoim breu, cantora.
São Paulo
bruto, chifres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e aricuri. crina
DILUE
&rido -.ora:n.161ra
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, aspai°, ervas
medicinais, extratos oleosos. estopas.
Classe 42
Para distingu.r • Aguardentes aperiti- enxofre, %lhas, fibras vegetais, flores
vos aniz. bitter. brandy, conhaque. cer- secas. grafites, goma em bruto. granito
vejas fernet. genebra. gin, kumel, lico- CM bruto, kieselgbur. liquidos de piaures. nectar. punch. pimpermint. rhum. tu. lates em bruto ou parcialmente
sucos dd trutas sem álcool. vinhos ver- preparados, minérios metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabamuth, vinhos spumantes, vinhos
lhadas. em toma serradas e aplainadas
quinados e whisky
mica, mármores em bruto, :Siado de
—
Termo n.o 714.275. de 4-10-1905
manganea. óleos de cascas vegetais
Sadayoshi Uehapa
óleos em bruto ou parcialmente prepa
São Paulo
radas. plombagina em bruto, pó de
moldagem para fundições, pedras beitadas. piche em bruto, pedra calcaria.
Inlie tiget eira
Classe 48
Lixas para unhas

Termo n.0 714.282, dt 4-10-1965
plantas medicinais, pedras em bruto.
c,uebracho, raizes vegetais, resinas, re- Movebrás — Indústria de Móveis Ltda.
Sào Paulo
sinas naturais, resíduos, textea, &indo
seivas, talco em bruto, dato, aflito
betuminoso e adicto
in21111(!aira
Termo n.• 714.279, dt 4-10-1965
Classe 40
Calçados Tico-Tico Ltda.
Móveis em geral, de metal, vidro, da
São Paulo
aço, madeira, estofados ou não. indo• •
sive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas domiciliarei, berços, biombos,
cadeiras- carrinhos para chá e ,até,
IND. BRA SILEIRA
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
Classe 36
conjuntos de armários e gabinetes para
Calçados
copa e cosintne camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
Termo n.o 714.280, de 4-10-1965
Tecidos e Confecções "Frayz" Ltda. de rádios colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, divans, discotecas
São Paulo
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mezinhas para rádio e televisão, mesinha* para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaOu.% sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Termo n.o 714.283. de 4-10-1965
IND. 'BRASILEIRA
Super Mtrcado Eleébom Ltda.
São Paulo

TICO-T1651

FRAIZ

"ISLIEDOM"

Ind. braeileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 41
e roupas feitas em geral: agasagsos Gêneros alimentícios, carnes, verduras,
aventais. alparcatas. anáguas. Musas
peixes e demais artigos do ramo
bom, botinas. blusões. boinas, babaduuroa bonés, capacetes. cartolas. caraTermo a.0 714.285. de 4-10-1965
nucas. casacão. coletes, capas, chales Cantina Central do Gonzala Ltda.
zachecol% calçados. chapéus, eitos
São Paulo
cintas. combinações. carpinhos. calçai
cai.
POROSA
de senhoras e de crianças, calções.
cat, camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
Classe 41
saia% casacos, chinelos, dominós. acharoca fantasias. fardas para militares. co- Pratos rápidos variados, lanches de tê.
legiais. fraldas; galochas, gravatas. gor- das as tspécies, petiscos e petisqueiras
ro& logos de angarie. ja quetas laquka
Termo n!714.286, de 4-10-1965
luvas, ligas, lenços, mantes. meias.
Comava Instalações Elétricas e
males. mantas. mandrião, manilhas. paHidrulicas Ltda.
letós. palas. penboar, pulover, pelerinaa
São Paulo
oeugaa. ponches. Polainas. Pijamas- Ira.
abo% perneiras. quanonos. regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
COMAU
suspensóriork saldas de banho. sandálias.
Ind. Brasileira
sutteres. aborta. sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniClasse 8
formes e vestidos
Instalações
elétricas em geral
Termo n.• 714.281, de 4-10-1965
Empreendimentos C. I . O . L. Comércio
714.287,
de 4-10-1965
Termo n.o
Imobiliário Oliveira — Lescher Ltda.
"Sólida" S.A. — Comercial e
Administradora
São Paul%
São Paulo

JARDIM PRESIDENTE
KENNED1
Classe 33
Título

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

kuumi
Ind. arasileira.
Classe 50
•
1 Impressoso para uso em: — Cheques.
1 duplicatas, envelopes, faturas, notas
1 promissórias, papel de corrtspondència e
recibos, impressos tm cartazes. placas.
• tabuletas e veiculas e bilhetes
impressos

