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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Divisão de Patentes

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 1968

FEVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Modêlo de Utilidade Indeferido
parecerem a êste Departamento a
fim de efetuarem o pagameaao da
N. 126.934 - Nova disposição
primeira anuidade, dentrõ do prazo
de sessenta (60) dias, ria forma • dp construtiva em armários em geral -a-•
parágrafo único do artigo 33 do Có- Edson Aggio.
digo da, Propriedade Industrial, para que sejam expedidas as cartas Transferência e Alteração de Nome
Cerâmica Sanitária, Porcelite S. A. patentes:
dos Titulares
- opoente do Urino 143.830.
Privilégio de Invenção Deferidos
Foram mandados averbar as seNP 143.830 - Cia. de Cerâmica
Tèrmos: ,
•
guintes transferências e alterações de
Industrial de Osasco. nome dos titulares dos mencionados
Flavio Marchi - opoente do termo
N.9 128.108 - Cadeira Compreen- processos:
158.738.
dendo elementos movíveis - Alladin
Paulo Szoche - Transferência paN.'? 97.043 - Irmãos Lucato.
Plastics, Inc.
.
ra seu nome da Parente 64.693. de
N.9 101.901 - Arthur Leolino
NP 130.199 - Aperfeiçoamentos em 1-4-963.
Silva.
velas de ignição de resistência cpuraçada --- Fábrica Italiana Magneti
Prodelec S. • A. Transformadores,
N.9 110.291 - Romeo Vitali.
Marelli S.p.A.
Retificadores - no pedidd de alteraN.9 121.813 - Ulysses Mussi.
NP 136.751 - Nova máquina pa- ção da razão social da Patente núN.9 121.692 - Petroleurn Research
ra furar papel e outros, retorçando mero 72.730 -'da titular.
And Developenerit Corp.
•
os furos • - Dr. Luigi Spada e GiaGlaceries de Saint-Roch - transNP 122.904 - Petroleum Research cago Conti.
. ferência para seu nome .da Patente
.And Development Corp. •
45,403 de Les Glaceries de la SamNP 129.837 - Muttoni Hermanos
•, Desenho ou Modao Industrial
bre.
S. A.
Deferido .
NP 134.247 - -William C. Bergs.N9 140A42 - Original modelo' de
Exigências
trom.
circulador de ar e abat-jour - NelN. 137.742 - Metalúrgica Onça son nade e Mojsze Melamed.
Termos com exigências • a cumprir:
Ltda.
N.9 156.031 - NOvo desenho inN.9 69.834 - American Steel FounN.9 162.670 - Henrique .Verpa e dustrial para artigos infantis e shnilares --- Nagibe Nemer de Sales Pe- dries.
•
Luiz Izzoscala.
reira.
NP 162.687 - Ind. e Comércio de
N.9 60.189 - Goyana S. A. IndúaN.Y 153.411 - Nôvo modêlo de trias Brasileiras de Matérias PlásPlásticos Solem-ar Ltda. •
NP 162.723 - Dr.. Newton Diná. frasco para esmalte de unhas -ticas.
dústrias York S. A. Produtos 'CiQuintella.
NP, 60.984 - Simmonds Aerocesrúrgicos.
N.9 162.756 - Akrain Wafa Dajani.
soldes •Limited.
•
NP
158.537
Nevo
-e
original
moNP 162.856 - Wilson Camusso AnN.9 63.573 - -Imperial .Chemical
,•
tonio Mantovani e José Antonio clélo de brinquedo - Ryuko S. A.. Industries Limited.
Indústria,
Comércio
e
Tinportacão.
Garcia Osma.
.NP .64.569 - Charles Castelli. .
N.9 159 067 - Original modêlo de
NY 162.857 - Tiro Livio Ferrar1 calça , tipo biquini, para . bebês N.9 70.109 - Indústrias de Papéis
Perroni.
Canadá Ltda.
•
.
DP Thea Klein Thiernann.,
NP 1e0.472 - Nóvo modêlo de caN.9 162.899 - Pechiney -CompagN.9 70.579 - Alfred Teves Masnie de Produits Chimiques et Elec deira' ' de balanço - Sidney Pereira chinen - Und Armaturenfahrik
de Souza.
tio Metallurgiques.
K.G.
N.9 164.001 ---- Elias Gomes Lopes
N. 71.974 - The Dow Chearkal
MOdélo de Utilidade Deferido
e Daniel Pinheiro de Pinho..
Cempany. .
N.9 134.273 - Novas disposições
•EXPEDIENTE DO DIRETOR
NP 109.477
Edgard Brichard e
introduzidas em tampas invioláveis Union des Verreries Mecaniques
DIVISA° DE PATENTES .
para recipiente em geral - Huniberto
•
(Republicado por ter saldo' com in- Cezar Flori.
61.512
. - Raymond Walter
N.9
Correções) •
N9 '; 135.867 - Lampião e lanterna Bergman e Wiliam Frederick Lodding.
•
elétrica '- "Orlan" Indústria EleN.9- 135.042 -- Société Lyonnaise
Rio, 10 de maio :de luae
tromaanética e Plástica Ltda.
- de Ventilation Industrielle.
N.9 136.219" - Brinquedo na fors'fair"caçao -•
NP 116.821 - Hermann J. Header.
ma de boneco ciclista - Antonio AlN.9 157.965 - Mapesa S. A. InUma vez decorrido o prazo ia- re- fonso Fernandes.
dústria e Comércio.
consideração previsto pelo artigo. 34
N.° 159.685 - "Indusbor" Manuda Lei 4.048 de 29 • de dezembro de Privilágio de Invenção Indeferido
fatura ds Artefatos de Bõrracha Li1961, e mais dez dias para c:venal:1e
Intades c1( reconsideraões, c se 'de
N.9 124.316 - Aperfeiçoamentos em mitada.
N.9 40.986 - Indústrias Reunidas
ales( :o não se. tiver valido n.nh urn máquinas de costurar boca de sacos
inl eressado, p icam notificados os re- - Carlos Hipolito Pedro Tello Gra- F Matarazzo.
N.9 69.058 - Paul S. Van Baarn.
querentes abairço'•Inencionados a com- 1 nados.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 10 de maio de 1966
Exigências
TérrnoS com exigências a cumprir:

• NP -122.518 -- The International
Nickel Company of Canadá, Limiteci.
NP 138.775 - Indústria e Comércio
de Roupas Brancas Liliom Ltda.
Mudança de Sede
N9 71.247 - Swift Australiail
Company (PTà) Limited - no pe•
dido de Alteração de Sede - Apostile
a mudança de sede para State Ali•
batoir, Homebush, Estado de Nevi
South Wales, Austrália, requerida
fls. 37.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO Dl.
INTERFER2NCIA
Dia 10 de maio de 1966
Notificação
•
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da
Lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de recurso"
e do mesmo não tendo valido nenhum interessado 'serão logo expedi
dos os certificados abaixo:
Marcas Deferidas
N.9 367.985 - Castor - Castol.
Industrial e Mercantil - S. A. - classe 21 . - com exclusão de câmbio e
alavancas de câmbio.
N.9 370.925 - Supertender - Cia
Swift do Brasil - el. 41 - se:n direito ao- uso exclusivo de Supe' Tender. •
14.9 397.743 - Johnson & •Johnstai
Johns,on & Johnson - cl. 40 e considerando como colchões os artigoa reivindicados.
.
N.9 460.242 - Mar cosa Marcosa
S . A. Máquinas Re presentações Comércio e . Ind. - el. 8.
N.9 480.283
Simplex - Amei
Crosta Mills Equipamentos de ea.
neamento Ltda
cl: 6.
NP 462.569 L. A .Bola de Papel -Roupas Rei S. A.
cl. 32.
N.9 467:946 - Micromecânica Zenith Indústria -e Comércio Ltda. cl. -21.
NP 468.885 - Emblemática - S.A,
Ind. Reunidas F. alatarazzo - cl.
N.9 470.401 - Bane - Torrefação
e Moagem de Café Ltda. - Cl. 41
N. 9 470.614 - Promold - Foineta
Fornecedora de Matérias Primas Lta
mirada - ci. 1.
14. 9 470.671 - Guanauto - Gua•
flauto Veículos S. A. - cl. 8.
N.9 470.672 - Guariauto - Gua•
nauto Veiculos S. A. - el. 11.
N.9 471.062 - Mon Caprice Ind.
e Comércio de Móveis Mon e:aplaco
Ltda. -- c1 -=0„
•
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As Repartições .Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação .nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente,
1;3 horaQ.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pez finei?.
emitem oa ficaçÃo' OS Nabaçlo
les à matéria retribuída, nos cria *a oo aa n.o iço oa PUELICAÇÕES
FLORIANO GUIMARAES
casos de erros ou omissões, MURILO FERREIRA ALVES
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
'medi°. à Seção de- Redação,
saçÂo
das 13 as 16 homs, 00 máxido publicidade do ***** lorota do Deportamonto
mo até 72 horas 'após a sa:da
.ffloofionok dO Propriadado Industriai do 41111nlotirlo"
dos órgãos
.
o CoinércIo
Ifi , pt cabo na, Oficinas do De p artamtnto de Imçrcnsa Nacional
Os originais deverão (.1'
dadilograf udos e autenticados, resS atiladas. por quem de
direito, rasuras e emendas.
- ASSINATURAS .
•
-. Excetuadas -as para o
I
.exterior, que serão sempre IIEFslITIOES E PARTICULARESFUNCIONÁRIOS
..
,
Cnpital e interior:
Capital e Interior:
anuais,. as • assinataras poder- .
se-ão tomar, em qualquer Semestre .. . .-. Cr$ 6 000 ' Semestre . • • Cr$ 4.500
época, por seis meses ou not Ano . • . ... . Cr 12.000; Ano
'
Cr$ 9.0G0
. ..
-•
ano. _
•
Exterior: '
Exterior:
1
- As assinaturas vencidos 4no
Cr$ 13 000 . Ano -"
Cr$ 10.000
poderão ser suspeitem sem
aviso prévio.
não impressos o ntimero • do dos jornais, devem os as.
Para facilitar 1108 assinai:- talão de registro, 1) mês e O sinantes providenciar a res.
les a verificação do prazo de f111() P111 gr:C findará.
pectiva renovação com ante:3:alidade (h, sum assulatinns, • A fim de evitar solução . de : çedência . mínima de trinta!
rn parfe,superior do i.rule,èço continuidade no recebimento .00 dias.

As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturaX
anuais rendvadas até 28 dá
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época)
pelos órgãos competentes.
- A fim de. possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sai.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, -emitidos a, favor
do Tesoureiro do Departa.
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes quÉt
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 oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano

N.9 473.485 - Marfim - German:,
Pereira - Q. 35.
NP 473.&8 - Dr. S-irgio Sonnin.:
- Banho Ue
cl. 48.
N.9 474.3o6
Avicultura em Fevista - Associação kluminense
Avicultura - cl. 12.
• 474.831 - Primanorte manaria Itenresentacoes Ltda ci. 4. •
NP 477.026. - Três Colmeias Antonio GerMano Diniz - ei 42:
•. N.9 479.066 - Cibragal
Cibragal
Cia. Brasileira Degalvanostegia
CL 8.
N. 9 479.824 - -Farepla
Mov?ia de
Madeira Perro e Plásticos S A. el. 40.
N.9 481.369 - Lavrador - Santos
•& Cia. Ltda., - el. 41.
N.9 481.419 - VT - •Valvotécnica
Ind. de Válvulas Ltda. --- cl. 8.
NP 482.686 - Emodozil - Sonde.
do Brasil S. A. Ind. Farmacêutica el. 3.
24.9 482.817 - Cirandinha Soproven Soe. de Promoções c Vendas
Ltda. - ci. 27.
N.9 483.342 - Revista da Fiscalização Bancária - José Ignara)
•
da
Rocha W. Jr - cl. 32.
R, 483.660 - R. Stern - R.
1Stern Comércio e Ind. S. A. - cl. 8..
N.9 483.775 - Casa Abelirmão Casa Abelirmão Importadora e Exportadora Ltda. - cl. 46.

NP 466.927 - Artefatos de PerrO"'
Wilson Ltda.
N.9 467.813 - Cia. Quimica „Mustrial de Laminados.
• N.9 469.= - Papelaria Comodoro
Ltda.
N.9 469.274 - Fáb. de Peças para
Automóveis Sanches &.Bin Ltda.
N.9 472.232 - Porcelana Renner
9. A.
N.9 472.650 - Soc. Comercial •
Importadora Hermes S. A.
N.9 472.874 --- Gustav F. Gerdta

.-

EXPEDIENTE.
DIRETOR GERAL

•

• do

1n0OstrIa

•

•

Expressão de Propaganda Deferido

•
475.495 - Mipa - Lourival
Nobre de Almeida- cl. 33 art. '21
Frase de Propaganda Deferida

N.9 483.119 -- A, casa que cresce
com a familia -- Terrenos Klabll)
Soc. Imobiliária Ltda. -- cis. J. 33 art. 121.

Nome Comercial Deferidos

Norne Comerciai Indeferido

NY 471.014 - Filiam Cia. Indus11 9 417.010 - Castanho & Filhos
trial Fibam Cia. Industrial .-- S. A. Comércio e Indústria - Casart. -109 n • 2.
tanho & Filhos S.A. Comércio e Indústria.
Titulo d . Estabelecimento Defe,ida-,‘

..N9 .1MILCCG - Comercial Ferreira

•

•

-

-

decorrido

119 400.337 - Comercial Ferreira
Santos S. A.
NP 353.039 - eiva Comércio e
Indústria de Válvulas - Civa Comércio e Indústria de Válvulas Lida •
- classes 6 - 8.
N.9 442.138 -, Ind. Gráfica btio K. G.
José Ltda. - Ind. Gráfica São Jose NP 478.395 - Willys Overland do
Brasil S. A. Ind. e Comércio.
- els. 33 Marcas Indeferidas
11.9 463.369 -= A • Lanterna Verde 11.9 478.851 - Casas Eduardo S.A.
Calçados e Chap éus.
Ruyde Almeida 11.9 481.958 - Laercio Pernandes
NP 414.592 - Esrollro Flora - Es- 41 Armando
- 42 - 43.
rolko do Brasil S. A. Ind. e-ComérCio
Passoni.
- cl. 3.
11.9 482.469 - Acil Administração
Exigências
NP 434.080 Comércio e Indústria Lacabive Ltda.
Galeno df
Andrade Santos - el. 41.
N.9 483.120 - Cia. Editôra PlayTêrtuos com exigências a cumprir: pint.
11.9 445.847
Royco - Raul Gil.N.9 415.091
berto Corte - el. 41..
Zambon Laboratórios • NP 483.149 - Castro & Masijah
Ltda.
N. 467.276 - Adamantina •.--= Eu- Farmacêuticas S. A.
11. 9 456.005 - Labs. Frumtost IS A
clydes Ramanini & Irmãos - el. 41.
NP 483.158- Organização TécniNP 471.519 - Santa Cruz - Via- • 11.9 -481.905 - Ind. Metalúrgica ca Contatou Balacap Ltda.
Sfella Ltda.
ção Santa Cruz Ltda. - CL 21.
11.9 483.167 - Francisco IP rreira
11.9.
-. Irmãos Semer 9.A. da Cruz.
NP 471.728 - Laxacal
Maggioni Fáb. de483.550
Tecidos Vulfas.
N.9 483A68 - Cia. Brasileira de
& CSPA - ci., 3.
Motores.
•11.9 472.743 J- Catesport.."- Alberto
•
• Diversos
Pleralisi - cl. 42.
NP 483.181 - Imobiliária Trabrisi
N.9 476.329 - Babisesi -. Ind. de Térmos , aguardando -anterioridades: Ltda.
Artefatos de Borracha Babisesi Cada,
NP 483.183 --- Dietricia S. . Pro- cl. 39.
N.9 347.877 - Washington Chris- dutos Dietéticos e Nutricionais.
N.9 479.718 - Boletim da Revista mann.
• NP 483.199
Oficina de 1VIecánias,
Economia e Finanças - Luiz Augusto N.9 425.776 - Opafarm S. A. Ind. Nacional Dauvol Ltda.
Farmacêuticas.
N.9 482.091 -- • Bangu Luiz Migar
NP 483.213 - Ind. Brasileira de
Brambillo - ci. 8.
• N.9 447.534 - L'Aiglon.
Pi g mentos S A.
• 11.9 447.533 - L'Aiglon.
483.214 - • Ind.' Brasileira de
Frase de Propaganda Ind. eferielas
11.9 448.035 - Metalúrgica Ideal PiNP
gmentos S. A.
•
Ltda.
NP 483.222 - Soberano loin. de
N.9 433.722 - Vida maii .bela rom
N.9 453.232 - Santa Mônica In- Pneus e Acessórios Ltda. ":
boa iluminação - C. A. Philips ao dústria
11.9 483.283 - D •rrval Anelo d.
Papel Ltda.
Brasil - ci. 8.
Brito.
11.9 '454.634
Anderson
Fernan484.199 - Unia emnalagem des Dias.
N.9 433.275 -- CirJ
exata para cada produto - Cartona- NP 450.0/0
Dentifrícios Dr. 11.0 A.81.,a9
5. A. Di..gem Flor . de Maio Licif.. - el. 33. Wes t 's S. A.
.ribuidora de Gás Csanbustivel.
NP 422.738 Fábrica de uoces
Todarelli Ltda. - Fáb. de Doces Todarelli Ltda. - classes 41 - 42 -- 43
art. 117 n. 9 1.
N.9 483.370 - Edifício' Luiz 1•9
Robert Steinberg, Josef David AttrCmau. Ben i amin Schechter e ilenri
que eJbechter - cl. 33 art. 117 n. 9 1,

•

-

•

•

-
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Na 468.669 - Ortecol - OrganiN.9 483.440 - a0 Aleijadinho Na 483.312 - Mimpex S. A.
Exigências
N.9 483.322 -- Moinhos Unidos Bra- zação ,Ortecol de Ind. Comércio e Campos Elisios Cinematográfica Ltda.
Móveis Ltda. - cl. 16.•
- ci. 32."
all Mate a A.
TartnoS com exigências a cumpria; '
N9 483:449 - Synresite - N. V.
Na 468.873 - BBC - Real Bridge Chemische
. N.9 483.366 - Socimbra Soc. ConsIndustrie Synres - el. 1.
Na 475.052 a- Godel Kon.
cl. 38 - na clame 38 com
trutora e Importadora Brasília S. A. Club
N.9 4144260 - Cia. Brasileira de
NP 483.451 - Lakoda - Fouke
Na 483.368 - Clube Carrera da exclusão de impressos.
Sinalização S. A.
N.9 469.494 - Listica - Armour Fur Co. - el. 35. " •
Guanabara. • .
NP 437.639 -- Laboratórios FrumN.9 483.454 - Sim - Soc. IndusPharmaceutical
Co.
cl.
3.
Deditoc S. A. Me•
N.9 483.413
trial Sim Produtos Alimentícios Ltda. tost S. A.
N.9
472.529
Emblemática
dicinal y Tocador_Çondustrial y
Tecnogeral S. A. Comércio e Indús- -- el. 41.
Na
458.917
Cobase
' Cia. Bramarcial.
Na 483.476 - Taurus - Taurus sileira de Engenharia a Eletricidade
tria - da 40.
N.9 .483.570 - Compagnie de Saint
e Comércio de Móveis Ltda. - Ltda.
N. o 473.872 - Bonn - Comércio Ind.40.
Gobain.
.
N.9 462.933 .- União de PropaganRepresentações Bom Ltda. - el. 28. ci.Na
Talisman - Caval- distas Católicos UPC.
NP 483.572 -- Editorial Bruguera
N.9 476.233 - Atletan Abillo cante483.480
& Araujo -- cl. 17.
Ltda.
M. da Silva - cl. 3.
N.9 466.267 - Mario Annunziato
Na 483.491 - Faridol - FarbenNP 483.576 --a Nicola Jorge Urra
476.547 - Jia° - Esquadrias fabriken Bayer Aktiengesellschaft - Carlezino.
N.9
berto Suanne.
São Paulo Ltda. - cl. 11.
Na 466.691 - Tintas International
classe 2.
S. A.
NP 483.577 - Distribuidoja de N.9 478.073 - Cigla - Café e CeNP
483.495
Emblemática
Soreais Comércio e Indústria Garça
Publicações Ltda. DPL.
N.9
466.827
- Ernprèsa Construa:ra
cipa
Soc.
Industrial
de
Produtos
AliLtda. - el. 41.
NP 483.582 - Dosemóvels Ltda.
-raIndustilCoL.
Na 479.160 - Rhodianyl - Cia. men.ticios - el. 41.
Na 483.601 - Formulários, ContíSocipa Soc. N.9 469.068 - Colobras Colonisa-.
Na 483.496 - Nats
Brasileira Rhodiaceta Fáb. de Ration
nuos Continac S. A.
Industrial de Produtos Alimentícios dom' Brasileira S. A.
- cl. 22.
• NP 483.811 - Formulários Contf- ci. 41. N.9 469.085 -- Seleção andustrial de
N.9 482.318 - Zurita - José Esnuos Continac S. A. NP 483.508 - Coroa Leldes
de Madeira Brasselva S.A.
N.9 483.663 - Bridgestone Tire Co. tavam Zurita - el. 3.
Bragal° --- el. 35 - com cxclusão de Artefatos
Na 476.243 - Walter Stahlscheidt.
Na 482.476 - Resineira - Im- almofadas de couro.
Ltda.
Na 479.007 - Ind. Esmaltaria Ltda.
portadora Resineira Ltda. - cl. 41.
Na 483.708 - Paulino & Reis.
atalharia.
NP 483.510 - Beros
N.9 479.992
N.° 483.714 - Viação Caravana Na 482.558 - Flexamina
Sequip Serviços de
La- Beros Ltda. - el. 36. .
Ltda.
Na 483.515 - Ferrangel - Comér- Engenharia e Equipamentos S. A. .
boratório Climax S. A. - el. 2.
Na
Cams Cooperativa
Na 482.561 - Yatropan - Lab. cio e Ind. de Ferros Ferrangel Ltda.
Na 483.741 - A. J. R,enner S. A. 482.454
Agro' Pecuária Mista de Suzano.
- el. 5.
Yatropan S. A. - cl. 48.
Ind. do Vestuário. ,
N.° 482.534 - .Arridoldo Meinhardt
Bial Far- N. 483.516 - Quifaco Quifaco
N. 482.565 - Bial
N. 9 483.743 - José do Amaral Pen& Cia.
macêutica Ltda. - el. 1.
teado.
Indústria Quíanica Ltda. - cl. 46. .
N.9 482.573 - Cia. Usina Varjão
Na 483.753 - Lab. Frumtost S. A. N.9 482.566 - Bial - Bial Far- N.9 483.531 - Plástica Flor - Plásde
Açúcar e Ale ool.
Flor
Ind.
e
Comércio
de
Masatica
macêutica
Ltda.
el.
48.
- N.9 483.755 -- Lab. Frumtost S. A.
Na 482.576 - Cia. Usina Varjão
N.9 482.567 - Lagreca - Amadeu cos Ltda. - el. 28.
Na 483.814 - Admec AdministraN.° 483.633 - Querido Papai -a de Açúcar e Ala ool.
ção de Imóveis Engenharia e Comér- Nunes - el. 6.
N.9 482.647 - Produtos VeterináNa 482.575 - Varjão - Cia. Usi- Tece/agem São Carlos Ltda. - cl. 37. rios Concórdia
cio Ltda."
Ltda.
na
Varjão
de
Açúcar
e
Alcool
Na
483.634
.Querida
Mamãe
Na 482.891 -- Egydio Fogagnolo.
Admec Administra- el. 47.
. Na 483./315
Tecelagem
São
Carlos
Ltda.
el.
37.
ção de Imóveis Engénharia e ComérN.9 482.585 - Subovax - The N.9 483.655 - Sedelle - Mococa N.° 482.970 - Fáb. de Caixas-paa
cio 'tida.
ra Embalagem Ltda.
*
Wellcome Foundation Lirnited
Fabril S. A. - el. 23.
N.9 483.711 - Ballerup
Nicola N.9 482.975 - J._ C. Montenegro.
N.9 483.934 -a. Ind. Irmãos Luz- cl. 2.
,
Na 483.061 - Agaicola e ComerBorkowsky - el. 8.
N.9 433.942 - J. C. Souza & Cia.
N-9 482.588 --- Wellcovax - The Dunin
NP 483.727 - Univac • Universal ciai Agrolândia Ltda.
N.9 483.960 - Mario Pereira Nu- Wçllcome
Foundation
Limited
N.9 483.446 - Thomas Othon LeoDental Co. - cl. 10.
.
nes.
•
ela 2.
nardos.
Na 482.595 - 1Vlagran - Labora- N.9 483.994 - Rodelmafe
aoN.° 483.969 - Ind. Martins Jorge
N.9 483.613 - Formulários Contítório Thebra S.
- el. 3.
delmafe,Importação e Comércio Ltda.
, A.
nuos Continac S. A.
Na 483.973 - Claudlonor Estavas Na 482.604 - 9 de Julho - Pi- - el. 11.
An- Na 484.153 - Hotel Monteneve
relli S. A. Cia. Industrial Brasileira Na 434.313 - Escondidinho
de Araujo.
Ltda.
gelino da Costa leite - cl. 36
el. 39.
N.9 483.999 - Moacir Lopes de
N.9
484.753
Presunic
Três
Faria.
N.9 484.667 - . Ind. e Com. de •
482.605
Pentágono
PenN.9
Cia. de Comércio Indústria de Acumuladores
Fulguris S. A..
Socipa Soc. Indus- tágono Engenharia e Construção Li- Leões
N.9 484.152
Representações
-cl.
11.
Na 484.676 -- Pinças Grassj Ltda.
trial de Produtos Alimentícios S. A. mitada - cl. 16.
N.9
insígnia Deferida
N.9 482.648 - Creation - Soc.
484.688 - Helio Pereira Bicudo.
N.° 484.156 - Elnp. Jornalística O
Maurice Blanchet Parfurcus de Luxe N.9 482.533 - Carpa -- Arnold
Comércio do ABCSC.
Na 484.702 -- Metalúrgica Evi
- cl. 48.
& Cia. - cl. 33 - ant.-44. Ltda.
N.9 484.189 - Posto Tak Ltda.
N.9 484.704 "- Barbearia Municipal
N.° 482.905 • - Franho Fianho Meinhardt
Na
482.992
Ycalka Metalúrgi- Ltda.
NP 484.261 - Laboratório Fama- Máquinas
e Equipamentos Ltda. - ca Ycalka Ltda.
el.
33
art.
114.
eéutico Campos Ltda.
el. 16.
N.9 484.799 - Comercial Sagui de
Nome Comercial Deferido
NP 434.405 - Transportadora Vi- s Na 482.907 -- Franho - ?ranho
Botões e Afins Ltda.
, tória Ltda. Ind. e Comércio.
e Equipamentos Ltda. - N.9 482.548 - Crescinort O. A. - Na 484.812 - 3 Poderes Construa
N.° 484.743 - Concórdia S. A. Veí- Máquinas
tora Imobiliária Adm. Decorações
com- exclusão de grades. Crescinort S. A. - art. 149 na 2.
ci. 21
culos e Máquinas Agrícolas. .
'
Na 482.935 - Brocadas - N. V. N.9 482.969 .- Fábrica de Caixas Ltda.
N.° 484.794 -,Josef Chieger.
Koninklijke Pharmaceutische Fabrie- para Embalagem Ltda. - Fáb. de N. 486.753 - Institut Mer1eux•
N.9 487.003 - Com. e /um. Paula
ken V/11 Brocadestheeman & Phar- Caixas para Embalagem Ltda. • EXPEDIENTE DA SECA° DE macia -- cl. 3.
quhn Ltda.
art. 109 na 3.
IN a ERFERENCIA
483.409 - Máquinas R,ed Frei' N.9 487.006 - Anhanguera Com.
NP 482.997
Deseronil
Sebe- S.Na
A-Ind. e Comércio - Máquinas Exp.
ring
Corp.
el.
3.
Imp. Ltda.
Dia 10 de maio de 1966
Frey S. A. Indústria e Co- N.9e487.365
- José Argemiro Pinto.
N.9 483.070 - F'ofinba
'Bloch Fred
mércio
art.
109
n.
•
2.
Notificação
Editores S. A. - el. 32.
NP 487.890 - Bar e,Lanches Cama
N.9 483.427 -- Rigi Flex Artefatos pises.
Uma vez decorrido o prazo de re- NP 483.107 -- Brosol ind. e Co- de Metais Ltda. - Rigi Elex Arteconsideração previsto pelo art. 14 mércio de Peças para Automóveis fatos de Metais Ltda. - art. 109 na 3.
Diversos
. 1.
da Lei n.9 4.043 de 29-12-61 e mais Brosol Ltda - cl. 28.
Titulo de Estabelecimento Deferidos
dez dias para eventuais juntadas de N.9 483.137 - Manon
Sebastião N.9 482.825 -- Ind. de Malhas Vi- NP 382.990 - Humberto Arantes
recursos, e do mesmo não tendo va- Saldanha Marinho - el. 32.
gotex - Isaac Charataz - classe 36 de Carvalho e Aurelio Carneiro de
lido nenhum interessado serão logo NP 483.335 - Buenópolis - Bue- - art. 117 n.9 1.
Azevedo - Prossiga-se com as visa a
expedidos os certificados abaixo:
nópolis Comércio e Agricultura Ltda. Na 482.971 - Ase - Associação de fls.
de Serviços de Economia - Associacl. 7.
Marcas Deferidas
ção Popular de Serviços de Economia N.9 411.338 - Sarva de Adminliae
Na 483.346 - Emblemática - Max Ltda.
tração e Comércio S. A. - Prosai*
el. 33 - art. 117 n• 9 1.
Factor
&
Co.
el.
48. •
ela11
303r.,
et 50 dpela
•
N.° 441.105 - Cofitex Cofitcx
Na 483.390 - Pape Columbia Pie- N.9 483,028 - Farmácia e Droga- excluindo folhinhas; bilhetes
Ind. e Com. de Cordas Fios e Te- tures
ria
Deodoro
Minerva
S.
A.
DrogaCorp. - el. 49.
cidos Ltda. - cl. 31.
Farmácias e Comércios Reunidos talo e impressos.
Ortec Co- Na 483.401 - Vicamar Distri- rias
NP 443.461 - Ortec
classes
3 - 48 - art. 117 n. 9 1.
N., 438,287 - Organização 001 mércio e Representações Ltda. - buidora Vicatnar de Publicações Lida
N.9 483.034 - Farmácia Colombo de Imóveis Ltda. - Prossiga-se cos* a-el.
3.
• c/. 3.' - como marca genérica.
- Minerva S. A. Drogarias Farmá- as vias ris.
NP 466.788 - Guaicurus - Bar e N.9 483.404 - Bonjour - Bonjour cias e Comércios Reunidos - cls.
N.9 440.608 - J. Á. Piraentel
Lanches Guaicurus Ltda. - cl. 41. Camisaria Ltda. - cl. 36.
- 48 - art. 117 na 1.
de fls.
NP 468.384 --- Lev Pa; -- Super- N.9 483.405 - Emblemática - Co, Na 483.509 - Casa do Folclore Prossiga-se com,A.asP.vias
Coelho & Chie _
mercados Lev Pag Produtos Alimen- marcial Gráfica Covers Ltda. - el. - Comércio de Curiosidades Cario- - N.9 443.902 Prossiga-se Incluindo tr classe 284
tícios •Ltda. - classes 8 - 11 - 28 38.
Michal pari S. A. - classes 15 - 25 ar- NP 443.993 - A. F. Coelho & Cisai
- 29 - 41 , - 42 - 43 - 46 - 48 - N.9 483.407 --- Jollyplast
tigo 117 na 1.
- Prossiga - s• incluindo SI pi asse 284 f
cl. 18.
titulo de estabelecimento.
Szerewko
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Reatituiçdo de CLiche
N.° 488.702 - Depósitos de Ma- - N.* 489.028 - Liáo 'Modas •
.N.9 446.381 - Consulich Soc. ',garitinia e Comercial Ltda. - Prossiga\
teriais de Construção Altamira Confecções Ltda. - Fica retal,.
O Urino 484.861 marca Imobiliária Limitada.
se com as via sde fls.
cado o clichê publicado em 21-e
di Antonio Trevisan Filho
de 1961, para o nome do regueN.° 488.701.- Asher Arditi.
N. 451.277 -- Oney Oswaldo Mi- Trevisan
clicit,\ publicado em 27-8-61.
N.° 488.728 - Indústria e Co- rente Lido Modas e Confecçõeo
celi - Prossiga-se substituindo a el.O33têm)
453.471 - marca Mo de
Ltda. marca Lião.
classe 50 pela 38.
Metalúrgica Oriente S. A. - cl. 8 mércio BoaventuraLtda.
N. 489.025 - Lido Modas n
. N.° 464.602 - Tabo Com. Iam. e clichê publicado em 17-5-61.
1 N.° 488.763 - Importadora de
o tèrmo.471.288 marca Calendônia1
Materiias para Escritório Asite Confecções Ltda. - Fica retifi•
Exp. Ltda. - Aguarde-se.
N.° 467.748 --* Transportes Pinhal de São Paulo Alpargatas S. A. - S. A. - Fica retificado o clichê cado o clichê publicado em 21-€
Ltda. - Prossiga-se substituindo a cl. 23 clichê publicado em 18-1-61.
publicado em 17-6-61 para o têr- de 1961, para o nome do regue,
classe 50 pela 38.
mo 488.773 nome comercial Imo.Ltda.
rente marca
Lido Modas
' EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Lido. e Confecsõeí
N.° 467.774 - Realdrive Auto Lo portadora de Materiais para EsDE
EXAME
FORMAL
cadora Ltda. - Prossiga-se com as
N.° 489.027 - Lião Modas i
critório Asite S. A. na data 9-3
DE MXRCAS
vias de SN.
Confecções
Lida, -- Fica retifi,
de
1961
em
São
Paulo.
N. 4tici.'ila -- Fazenda Mimosa
N.°
488.773
Italo
Serafim
cado
o
clichê
publicado
ein 21-1
A
De
10
de
maio
de
1966
S.
e Comercial Prossiga-se -substituindo a classe 50
Fica
retificado
o
clichê
publicade
1961,
para
o
nome
do
reguei
Exigências
pela 38.
do em 19.-6-61 para o título dc rente. Lido Modas e Confecçõei
. .
Térmos com exigências 'a cum- estabelecimento Fotografia Mo- Ltda. marca Lido.
N.9 468.822 - Raineiro -Tomasetti
prir:
derma. :
N.° 488.200 -- Fundação Getu.
- Prossiga-Se com as vias de fls.
'
N.9 46:1 .248 - Jovic S. A. Adminis- •
N.° 488.775 -- Construtora Ava- lio Vargas - Fica retificado n
N.°• 488.207 - Indústrias Es- rens( Ltda.
tradora e Comissária - Prossiga-se
clichê publicado em 15-6-61, mar.
com as vias de fls.
maltarte Ltda.
N.° 488:770 '- Imobiliária Le- ca . Revista de Administração do
N.9 474.735 - Boneplan Soc. Na•
Eniprêsas, data depositada em 1
monal de Engenharia' e Planejamen- • N.° 488.256 ---.- II. liettarello, blon Ltda.
1961 - São Paulo.
de"
• 488.783 -- Francisco Basile de
tos Ltda. - Prossiga-se com os exem- • N.° 488.274- Luza,Elektri- N.
março
zitaetswerke Und Chemische Fapiares.
.
N.° 488.195 - Edições Sucessi
N.° 488.785 - Felipe Paci.
.
N.° 488.788 - Dr..Albertc Agib Literário IAda. -.. Fica retificado
N.9 4i5.012 .- Dehnhardt & Cia. briken Aktiengesellschaft.
•
o clichê publicado em 15-6-61 Ltda. - Prossiga-se incluindo a cias- _ I. 488.276 -- Lonza Elektri- Bizkallah.
zitaetswerke Und Chernische Fa.
N." . 48d.793 - Dr. Alberto Nagib Marca - Sucesso Literário - De.
se 31.
N.9 475.057 - Claudio Buggiero - briken Aktiengesellschaft..,
niikallali.
positado era 6 de-março de 1961
Prossiga-se
substituindo
a classe
50
pela 38.
• -'N.°
488.277
- Lonza Elektri•
N.° 488.795 --- Buate Drink Li- -- São Paulo.
zitaetswerkc Uni' Chemische Fa. mitada. ,
N.° 483.201 - Aristides de Ba
• N.9 475.109 - Jos: Paya Giner - briken Aktiengesellschaft.
N.° 488.804 .:-- Transporte Rubi sito- Fica retificado o enchi
Prossiga-se Com as vias de fls.
N. 488.421 - Café e Bar Ni- Lida:
.
•
publicado em 15-6-61 - Marca N.9 475.120 - Ind. de Artefatos caragna Ltda.
N.°
488.805
-Imobiliária
Curi- A. P. I. Jornal (Imprensa Paulis.
Plásticos Polvo Ltda. -. Prossiga-se
,•.
ta) depositaad em - 6 de março de.
N. 488.395 --: Cysfre - Indiis- cica Ltda. .
com as vias de fls.
N.°
488.807
Deluxe
Cabelei1961 - São Paulo.
iria
de
Pianos
Ltda.
N.9 475.647 • - Adolfo Rzezak ,....
92 4--- Sol - Publici- reiros Ltda. Prossiea-se substituindo. a . classe 50 - N.°488.5,
N.° 488.202 -. Alfredo Francislana Ltda. .
•pela 38. '
N.° 488.829 - Refac do Brasil co Martins Marques - Fica rei'.
N.° 488.423 - Café e Bar .Ter- Representações Comerciais Ltda, ficado o clichê publicado em 15
N. 476.560 - Paulo Mendes CouN.° 488.830 - Refac do Brasil de junho de 1961 - Marca - •'
to & Cia. 'Ltda. .-- Prossi g a-se subs- ras do I3ouro Ltda.
tituindo a classe 26 pela 36.
N.° 488.436 - E x t ingo tes Jacto Representações Comerciais Ltda Plásticos ,‘-; Eletrônica - Deposi.
N. 478.075 - Soc. Mainichi nasci Indústria e Comércio Ltda.
N.° 488.831- Transportadora fada em 6 de março de 1961 --.
do- Brasil Ltda. - Prossi ga-se subsSão Paulo.., .
N. 488.467 - Preoldados Ca.
tituindn a classe 32 pela 8.
tedral Comércio e Indústria Ltda. 'taN.°
Ltda.
N.° 488.206 - Indústidas Es488.853 -.Indústria e Co, N.° 479.047 - ind. de Óleos VeN.° 488.468'- Copiso Indústria !nércio Nacional de Rádios e Te- Tualtarte Ltda. - Fica-retificado
getais Tupá - Aguarde-se.
o clichê publicado *ein 15-6-61 N.9 482.544 ---L- Escrivã.° & Cavai- e Comércio de Materiais para levisão. .
•
Construção
Ltda.
.
canti - Aguarde-se.
' *N.° 488.861 ---: Indústria Meta. Marca - Esm abade -'Deposita.
N.° 488.494 - Luiz da Silva T úrgica Metro de Fogões *a ()les da em 7 de, março de 1961 - São
N. 482.630 '--.. Tecalemit Limited Oliveira.
Paulo.
• Ltda.'
.
"
.
- Aguarde-se.
•
N.9 482.673 - Estabelecimento Orá- N. 488.496,- Madeiras e Ma- • N.° 488.876 - Sociedade Co- N.° 488.962 - Admas do Bra.
sil S. A. Fibras e Cationagem.
fico Colombini Ltda. - Aguarde-se.
teriais de • Construção Benfica Li. mercial Brasnorte Ltda. •
..
N.°. 488.217 - Badescu Paul;
N. 488.877 - Indústria -Per• Ibrahim Ahmed 'Miada - Fica retificado o cliN.9 482.682Ilavsky.
• /Road - Prossiga-se também nas cias- chê publicado -em 16-6-61, título nambucana tle Ferragens Ltda..
eterco
Jz, Cia.
.N.° 4%3.225 - Dcm
ses 41 - 42 - 43.
de estabelecimento Madeiras e - N.° 4 88: 8 88 - Avipam Comér.
•
Ltda.
N. 482.914 - Oftelme OPt l ea e Materiais . de Construção Benfica -io . S. A.
.
.
•
.
Eletrônica,• Ltda. - Aguarde-se,
para o número do fértil° 438.496
N. 488904 - Indústrias Qui- N.° 483.233 - Nilo Ludovico
Zanier.. '
• • N.9 482.915 - Oftehne Optica e ' N.° 488.525 --- Carlos Augusto iiicas Imperador Ltda.
Pjetrônica Lt,da. -, A guarde-se.
N. 488.235 - Nelson Borges.
Machado Sampaio.
N. 488922 - Massas Alimen•.
. '.
N.9 482.916 - Oftelme Optica e
da Fonseca.
.
N.° 488.537 - M. liazan & Nu. Icias Ltda. • , .,
Eletrônica Ltda. - Aguarde-se.
- Bonza, Elektrizideiman Ltda.
.•,
.
N.° 488.935 - Mon - Ma T
taestswerke Und ,Cliemische Wer. •
N.9 483.215 - Ind. Brasileira de N. 488.553 -- Refrigeração-Ar- dústria e Comérci o.S. A:
Pigmentos S. A. - Prossiga-se na
tico Ltda.
.Aktieneesellschaft.
,
.
. Silva N.' 488. 999 - Comissária de ke.N.°
classe 38 excluindo-se a expressão
488.273 -- Lonza, Elektri.
N.' 488.559 - Abel da
1.,espacho de Melo Couto Ltda.
impressos.
•
Almeida.
N.*
489.007
--Nations]
Biscuit
zitaetsWerke
Und Chemische FaN.9 484.181 - Acessórios Vesparn
briken Aktiengesellschaft.
N.• 488.597 - Maternidade San:- Company.
..
..
:-.
Ltda. -. Prossica-se substituindo a ia Edvirvs S. A.
N.°
488
.
324
-.
Ci
a
.
Paulista
de
,
•
classe 50 pela' 38.
•
N.° 489.014 -- Auto
Mecâ
nica
Máquinas.'
-N.° 488.644 -- Arpen ,- Mim- 'Ate inoe Ltda.
484.669 •- • Comercial Kabrin
N. 488.325 ;-- Cia. Nacional (14
e Comércio Ltda.
, N'..6
43901
13
- rascap
- Cons-. óleos
Ltda. - Prossiga-se para os artigos Iria
Vegetais.
'N.°
488.662
*Confecções
Mitruções e Investimentos Ltda.
.--- declarados na' classe 38 •e apresente nister Ltda.
•
N.° 488.326 - Café Bar e :11er.
489.021 - Indústria Vale
procuraeão.
__.
N.°1 483.667 .- Mobiliadora PiodoN.Acampe Ltda.
cearia Sugestiva' Lida.
N.° 484.797 - Lapa Transportes XII
..:' Ltda.
•
•
•
•• N.° 489.0 5.2 - Confecções AIColetivos Ltda. - Prossiga-se na cl.
N. 488.329 - 'Açougue Simpa.
38.
".
.
•
N.° 488.669 - In'thistria de Sa.. leia S. A. •
tia Ltda.
•
N.°484.807 - Emp. Técnica Cons- hão Mauá Ltda.
N.° 489.029' - Lião Modas e . N.° 488.412 -,.- Irmãos Tadoys
N.° 488.674, Cofahloe - CoM. Confecções Ltda. - Fica, retifi- S. A. - Fundição e Mecânica.
Aresta Ltda. - Prossiga-se
,"..._ - trutora
substituindo a classe 50 pela 38, . nanhia Fabricadora ,de Blocos de cada o clichê publicado. em 21-6
N.° 488.417 - Paranoá - Ell.
N.9 484.822 - Norzar S. A. Imp. e Concreto Lida: - •
''
de 1961 Tiara o nome .do regue- rienharia Indústria e Comércio
Prossiga-se
como
indicado
•
‘
Exp
.
rN. 488.876 -- Vef -. Coinér- rente . Lião- Modas e Confecções S. A„
,.
( , pela seção.
'
cio de Materiais de . Construçh T .tda. marca Lião.
• N.° 488.418 .-7 Parantiá - En..ida
N.9 486.245 - Consórcio Fiducial L ...
.
"
1
N.°
488.186.
'
la
.enharia
Indústria
e Comércio
,
'
Oches.
g
de Minas Gerais Ltda. - Prossiga-se .' -N." 488.77
Espachil
8
- Willy Distribui- t áda. - Fica retificado o
substituindo a classe 50 pela 38.
clichê
S.
A.
N.9 4 86.339 - Moacir Felizardo de (lora de Superutilidades Ltda.. l' .utiblicado. e'in 15-6111, marca EsN.° 488:421 - Paranoá. - En.
N.° 488.681 . - In dúst:la..Text't Dacial,
Franca - ProssIga-se também na
data depositada em 6 de genharia Indústria e Comércio
D
•r:
Pedro
II
Ltda.
..
•
classe 33.
!março: de 1961 . ern
.
. , São Paulo. ' S. A. ,
- •
•
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N. 488.430 - Yoshloka & Cia. .N.• 488.751 - Indústria de alN.' 488.218 - Gcrsa - Colas N• 652.692
Emblemática
N.° 488.511 - Chtedistri Li- çados Pemoc Ltda. - Foi retifi- e Resinas S. A. - Prossiga-se
n "dane 41 -- marca requerenteet
mitada.
cado o cliché publicado em 19-6 classe 4.
likoe Guedes Indústria e Comércio
N. 488.517 - Francelino Cam- de 1961, marca Pemoc, depositaN. 488.331 - Decorar - Tin- S. A. R. L.
pos d Cunha.
da em 9 de março de 1961 - São tas Plásticas S. A. - Prossiga-se N• 739.485 - Paganini - ci. 9
N.° 488.534 - A Sociedade Dis- l'aulo. •
na classe 28.
- marca - requerente: José Rodei..
tribuidora de Automóveis Naciogues, •
N.
488.753
Humberto
.
ForN.
488.332
reeofar
Tinnais Ltda. Sodan.
tunato - Foi retificado o clichê
Plásticas S. A. - Prossiga-se N° 737.748 - Telechron - classe
N. 488.535 - Jacques Lucien publicado em 19-6-61, marca HF tas
na classe 28.
8 - marca requerente: General
de Burlei.
depositada em Ode março de 1961
Electric Company.
N.
488.508
-Lyno
Industries
•
N. 488.503 - .Indústria e Co- - São Paulo.
Inc. - Prossiga-se substituindo a
N° 738.513 - L'Emeratede de Coty
tnércio de Máquinas de . Lavar
N.
488.760
'Net-brasil
Mate- classe 8 pela 6. .
- marca - classe 48 -- requerente;
Roupa Alvorada.
rial de Escritório S. A. - Foi
N. 488.214 --Super Mercado Perfumes Coty S. A. B.
N.° 488.557 - Paulo Banach.
retificado o clichê em 19-6-61. Coelho da Rocha Ltda. - ProssiN. 488.593 - Fábrica de Pis- marca Normesa; depositada em 9 ga-se como marca genérica.
Nome comercial Prorrogado
ti3es Manha Ltda.
-de março de 1961 - São Paulo..
N.
488.289
Fama
Ferragens
Termo 740.591 - Nome comerciar
S. 488.594
Perini - EngeN. 481.761 Kartro S. A. S. A. - Prossiga-se excluindo- Publicidade Sem Rival Ltda. - re
nharia Civil em Geral Ltda.
Importadora e Distribuidora - se as • expressões genéricas pros- querente: Publicidaade Sem Rival Lida
N.° 488.621 - Reelierelte et In- Foi
retificado o clichê publicado seguindo apenas paea os artigos
dustrie Therapeutiques.
.
em 19-6-61, marca R, clichê pu- 'discriminados.
N. 488.631 -- N. V. Maatschap- blicado refere-se ao termo núme488.437 - Meias WablOrt
pij Antradeex, comerciando tam- ro. 488.761 e não para o termo S.N.
NerTICIÀ1110
A. indústria e Comércio bém como Andtradex Company n.• 488.435.
Prossiga c9111 exclusão da expresLimitcd.
OPOSIÇÕES
N. 488.762 - Eartéo S. A. Im- são cai geral.
,
N.' 488.635 - Paul !lê:toldo portadora e Distribuidora.
Roberto
Nilson
Alves (oposição ao
N.°
488.344
--Companhia
ProBoyer, chamado Nye'. de BelN. 488.764 - Importadora de
de Vidro Providro - Pros- tênno 77.214 çriv. Invenção).
•
vefer.
Materiais para Escritórios Asile dutora
Correntes c Engrenagens Coragace
siga-se
considerando brômetros
como , hardnietrds, e excluindo S. A. Indústria e Comércio (oposição
N.° 488.196 - Anplo Motor In- S. A.
ao termo 123.996 priv. invenção). .
dústrias Reunidas - Foi retificaN. 488.772 - Prolabor Córner- painéis de ferro.
do o cliché publicado em 15-6-61. cial e Industrial Ltda. - Foi reBorg Warner do Brasil Ind. e Co.
N.* 488.353 - Companhia Pro- mércio
Ltda. (oposição ao termo númarca Anglo Motor, depositada tificado o clichê publicado em 19 dutora de Vidro Providro - Prosem 6 de março de 1961 - São de junho de 1961, nutrea Prola- siga-se excluindo artigos não in- mero 125.057 priv. invenção).
Correntes e Engrenagens Coragace
Paulo.
bor, dePosiladn em 11 de • março cluídos em outras classes. Fica
S. A. Isdústria e Comércio (oposigão
de
1961
São
Paulo.
retificado o clichê publicado em ao termo 126.387 priv. invenção).
N. 488,683 - Alves & 13attisN. 488.$12 - Representações 15-6-61. Para o nome da marca,
ton - Foi retificado o clichê publicado em 1716-61, marca Cort- Farroupilha Ltda.
Providro na classe 20. depositado C. Van Der Lely N. V. (oposição
X. 488.817 - Sonnenreich & eem 23-3-61 - Estado da Cita- ao termo • 133.993 priv. invenção)..
ben, depositada em 7 de março
H. Stern Comércio e Indústria S.A.
Lida.
nabara.
de 1961 - São Paulo.
(opossiição ao • termo 153.312 marca
N. 488.313 - Comnanhia Pro- Industrial).
X. 488.819 - Atnerican CyaN." 488.672 - Produtos de Man(teto mi de Vi dro Providro - Prosdioca São Paulo Ltda.•- Fica namid Company.
Grumbach (oposição ao ter.
N.° 488,846 - Unox: Naamlooze siga. excluindo os moinhos. de moPierre
retificado o clichê publicado em
154.250 mod. industrial).
vento da classe 8. Fica retificado
17-6-61, marca São Paulo..depo- Vennootschap.
São Paulo Alpargatas S. A. (42Posi.
o clichê publicado em 15-6-61. ção
statda em 7 de março de 1961 ao termo 154.325 modelo induz.
N. 488.862 - Indústria Mela- marca
Providro classe 7. deposi- trial),.
São Paulo.
lúrgica Metro de Fogões a Óleo tada em
23-3-61 - Estado da
N. 488.695 • - Alfredo Fran- 1.1 da.
O. Giosa Indústrias Gráficas S.A.
N.! -488.866 - Randak Indús- Goanalwa..
cisco Martins Marques - Foi re(oposiição ao termo 154.383 mod. %tificado o clichê publicado em 17 tria de Calcados Ltda.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES DE
N. .488.873 - Buromaschinen MARCAS REPUBLI'"*.ADO POR dublai).
de junho de 1961, marca Landa
Walita S. A. Eletro Indústria (opo. •
M. 13. il.
Press depositada em 7 de março F.eort
TER SAIDO COM INCORRE- sição no termo 135.921).
de 1961.
N.° 488.874 •- Jardo António ÇÕES
Metn'tirçté.a Recorde J. M. Per..
N.° 488.696 - Alfredo Francis- da Silva.
Rio. 10 de maio de 1964
nandes
S. A. - Walita S. A. Eleito
Labs. Ilurroughs
co Martins Marques - Foi reti- N.° 488.882
Tranderência e altereaoc de nome de Indústria e Uni S. A. Indústrias Meficado o clichê publicado em 17 Welcome do Brasil N. A.
cânicas e Metalúrgicas (oposição
titular de processos
N.° 488.906 - Frigorifico Serde junho de 191, marca. Orbis
termo 135.690 modelo de utilidade).
Press, depositada em 7 de março rano 5. A.
Foram mandados averbai as seguinFábrica de Saltos Pinheiros Ltda.
de 1961.
N..° 488.908 - Frigorifico Ser- tes transferências e as alteraçõe, scie (oposição
ao termo 135.638 priv. innome n.:e.s processos ab.,:xo mencioN.° 483.697 - Alfredo Francis- rimo S. A.
venção).
nados:
N.
488.909
Frigorifico
SerMartins
Marques
Foi
reliCO
Mangels Industrial S. A. (oposição
Sul Quimica Ltda. Produtos Qui.
ficado n clichê publicado em 17 rano S. A.
ao tértno 134.444 priv. invenção).
micos
Indústria
e
Comércio
transde junho de 1961, marca Trans
N.° 488.910 - Frigorifico Ser- ferência para seu nome da marca:
De Millus Comércio e Indústria de
Press. depositada em 7 de março rano S. A.
Luso - número 254.175. - Anote-se Roubas S. A. (oposição ao termo
de 1961
São Paulo.
N.° .188.912 - Frigorifico Ser- a trassferència. •
nq 154.578 - modelo industrial).
N.° 488.708 . - Waldemiro Liem rano S. A.
De Miras Comércio e Ind. de RouLido
Alterburg
transferência
e
Duarte - Foi retificado o • clichê N. 488.921 - Kail
Dardari alteração de nome do titular da ex- pas S. A. (oposição ao termo núpublicado em 7-6-61 Marca :- Ltda.
pressão de propaganda: Blokret - mero 154.579).
Cariar. deprvdtada em 9 de março
N. 488.955
Adams S. A.
FUrças Conjugadas na Pavimentaçào
de 1961 - São Paulo,
Soc. Paulista de Artefatos Meta.
Perfeita - - termo 32 I .346.
drgicos S. A. (oposiição ao termo
Diversos:
N.° 488.713 - Indústria e Coe 154.580).
Exigências
mércio de Calçados Norai Lida
São Paulo Alpargs4as S. A. (opoN. 487.513 Indústria e Co.]
- Foi retificado o clichê publiao termo 154.709).
sição
mércio
Ting
Ltda.Prossigat
Termos
com
exigências
a
cado em 17-6-61, marca Norai,
cumprir:
Giuseppe MiChelont (oposição ao
depositada em 9 de março de 1961 ai àenfrs para óleo ele amendoim'
lendo et» vista a indicação do.' Ns. 7-11.686 - 741.687 - 741.684 termo 154.710).
- São Paulo.
- 741.685 741.689 e 741.688 - Giuseppe Micheloni (oposição ao
Godfroid Savel- clichê
N. 488.727
todos os termos do requerente - In- termo 154.711).
Co
1.
e
N.
487.512
Indústria
koul.
dústria
Química Orgânica Paulista Giuseppe Michelont (oposição ao
N. 488 731 - Comercial e im- mércio Thig Ltda. - Prossigl!
S. A.
41;
)n1
(le
antendoint
termo 154.807).
att
portadora Imitai-zoe Ltda.
•
Tose Casimira Rodrigues (oposição
11,10 em vi s ta a indicação doie
N." 488.;39 Norbrusil Mate- 0t e1 iche
ProrrogsglIo
recistros •
ao termo 155.923).
.
rial de Escritório S. A. - Foi
retificado o clichê publicado end N. 488.199 - Itepresul [leve- Foram mandados prorrogar os seSão Paulo Alpargatas S.. A. (ovo.
19-6-61, marca Norbrasil, deposi- sentações e Comércio do Sul Li-• guintes terenos abaixo mencionados:
*ao ao termo 155.936).
Prossiga-se excluindo- i N° 740.632 - Scintilla - cl. a - Hoffman Panco.stura Máquinas S.A.
adiada
tada em 9 de marco de 1961
[marca - requerente: Scintilla S. A. (oposiição no termo 161.070).
se moinhos de vento rurais.
São elo.
N it

c
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Retificap5es
sitivos metacromáticos juntamente coni1
Termo 135.140 — privilégio da In- qualquer informação fornecida ao feivenção — Sistema de demonstração xe e projetar a citada 'imagem modiftde informação . ótica —. requerente: cada. sôbre o citado segundo plano.
The National Cash Register Company
2 — tiva sistema de acôrdo com
Estados Unidos da América do o ponto 1,-'caradterizado por dispor o
Norte Retificação do dia 18 de Ia- citado dispositivo reduzir de imagens
miro de 1965. — Retificado em 24 dentro do citado raio de luz que conde fevereiro de 1966.
tém a informação, capaz de produzir
. 1 — Um sistema de apresentação uma imagem ótica reduzida da inforde . informações óticas capaz de efe- mação contida no citado feixe de luz,
tuar uma alteração de uma imagem sendo a citada radiação auxiliar mande um objeto e mostrar, simultânea. tida para. o citado feixe de luz .que
mente, a citaada imaagem . modificaada, contém a informação em frente dos
sistema esse que compreende unia fon- citados dispositivos redutores e pelos
te de luz .capaz de produzir um feixe citados dispositivos de contrôle serem
de itiz, um dispositivo capaz de for- capazes de . modificar o tamanho da
necer inforação ao citado feixe para m.lgen pelo regulação da intensidade
fo:rnar um feixe de luz que contém in- da radiação auxiliar para os citados
formação, e um dispositivo formador dispositivos metacromãticos.
de , imagem dispesto dentro do C.ii.ado
— um sistema, de acôrdo -com
kixe de Itiz capaz de produzir • uma o ponto ou 2. caracterizado pelas
Imagem OtiCa representativa do mes- citados dispositivos que alteram • a
mo, e é caracterizado por dispositivos imagem incluirem uma fonte de radiaalteradores 'de imagem os quais inatuciPar variável e d;spositivos.fei.
cluem dispositivos metacromáticos ca- tos 'e instalados de modo a fornecer
pazes de receber e transmitir a citada radiação auxiliar excitante para. os disimagem, produzindo os citawc, dispo- positivos metacromáticos.
sitivos metacromáticos uma variação
de pontoirara-ponto de sua miasnus•
4 Um sistema de acéndo coal
, Sibilidade em resposta à radiação eu. qualquer dos pontos 1 a 3, caracteri4ure,.,t;t-td-i
aliar, e, clisnos; tiváç
zado pelos citados dispositivos mortaque incluem' um segundo . plauo
cromáticos compreenderem uma pelicula
Imagem e dispoeitivos de pr.-jr...ãc ' ca- metacromátka de face 'plana disposta
pazes de receber a' ;rnageni alterada de modo a receber e modificar a luz
transmitida através dos citadoti disPo- que Contém a informação.

5 Um Sistema de aeôrdci com O
ponto 3, caracterizado pela citada fonte
de radiação auxiliar variável incluir em
tubo de raios 'catódicos' apropriados e
disposto de modo a fornecer radiação
auxiliar aos citados dispositivos metacromátkos para variação pontO-por.
ponto, de sua transmissiVidade.
6 — UM sistema de acôrdo com- o
ponto 3. caracterizado 'pela fonte de
radiação auxiliar variável e pelos 'dispositivos de suprimento incluirem dispositivos Óticos capazes de fornecer
uma' pluralidade de feixes de luz de
radiação auxiliar excitante aos dispo.
sitRvoe znetaCromãticos para uma variação ponto-por-ponto de sua transmissivklade.
7 Um sistema de acôrdo com
qualquer dos pontos 3 a 7, caracterizado pelo citado feixe de luz rjue carrega a informação conter freqüências
dentro sie uma primeira faixa de ondas, contendo a- citada radiação auxiliar freqüências de uma segunda faixa
de ondas que inclui, como sua parte
principal, freqüências diferentes das da
primeira faixa de ondas.
8 — Llin sistema de acôrdo com
qualquer dos pontos 5 a 7, caracterizado pela citada fonte de radiação
auxiliar t pelo dispositivo de suprimento incluirem dispositvos produtores
de luz ultra-videta capazes de produzir e dirigir, sõbre os citados dispositi-

find
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vos metacromáticos, luz das freqüêni
fias da parte ultra-violeta do espectrii
de ondas eletro-magnéticas, e Itsposi'd
tivos produtores de luz infra-verme.
lha, para produzir e dirigir, sôbre os
citados dispositivos metacromáticos,
das freqüências da parte infra-vernae.
lha do espectro eletro-magnético.
9 — Um sistema de acôrdo com
qualquer dos pontos 1 a 8, caracter/.
zado pelos citados dispositivos mo 1.fi.
cadores que incluem urna série de dispositivos metacromáticos apropriados
para introduzir uma primeira da 'citada série de dispositivos .metacromáticos
dentro do feixe de luz transportador
da informação numa dada posição, e
apropriado pararn remover, os citados
disPositivos metacromáticos do citado
feixe de luz transformador de flúor.
mação, e a substitui-los por uma segunda série de dispositivos metacronikticos.
10 — UM sistema de acórdo com
qualquer dos pontos I a 9, caracteri.
zado pelos citados dispositivos meta.
cromáticos incluirem dispositivos acme.
cedores controlàvelmente, variáveis, em
estreita proximidade deles, capazes de
variar a temperatura dos citados dispositivos metacromáticos.
Prioridade: EE. UU. da Amérida.
em 27 de dezembro de 1960, sob número 78.389.

;

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23 — janeiro
Volume 24 _.
ivomme

de 1963 — Oreço: Cr$ 2 400

1963

Preço: Cr$ 3 600

—
Fascículo
— abril de 1965
— • • Fascículo 11 — abril de 1965
." Fascirulo IR — abril de 1965

Cr$ 1.30C
Cr$ 1.400
Cr$ 1.200

' . 1Pshiate 33 -- • Vascicino 1 . --.Julho . de 1965 .
..• Fasciculo 11 ... ag6sto de 1965
"••- F.ascicnio 111 — setembro ele 1965

Cr$ 1 300
Cr$ 2.100
Cr$ 2 100

Wolurea 34 — • Pascicalo 1.— outubro «de 1965
•-• Fascículo 11 — novembro de 196$..'.9
**" Fasiziculo III — dezembro de 1965

Cr$ 1.500
Cr$ 1.800
Cr$ 1.400-

inla ~abata
SerAD de

A 'V E N

Vendas: Avenida Rodrigues Alves ny

Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se péle Serviço de Reembólso Postál
'Em Brasilue
• Na Sede elo 0 1 N.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicado feita de acendo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
•
• 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante N/ dias
rodaria apresentar mim opç0ss ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
- Privilégio de Invenção

estampada, formando moldura contornante, zincada, cromada ou niquelada
quando de ferro, e polida, quando de
aço inoxidável ou alumínio.
2 — Aperfeiçoamentos mn placas
para veículos em geral, como reivindicados em 1, • substancialmente como
descritos e ilustrados nos desenhos
anexos.

TÉRMO N° 122.710
De 15 de setembro de 1960
Requerente: Edito! &bom Company, uma corporação organizada sob
as leis do Estado de Delaware, estabelecida em East Syracuse, Nova
York, Estados Unidos da América do
Norte.
"Processo para preparação de novos
TEIMO DE PATENTE Ne 129.137
compostos terapêuticos".
Pontos Característicos

De 12 * de maio de 1961

Retificação do dia 2 de março de
Keiser Aluminum & Chertical Co.
1966.
— Estados Unidos da América.
1 — Prometi para • preparação *Tratamento térmico e extrusão de
de novos compostos terapêuticos, isto ligas de alumínio".
6, os compostos de fórmula:
Pontos Caracteristicos

1 — Um processo caracterizado por
consistir em aquecer a • uma temperatura elevada um tarugo formado
da liga de alumínio endurecivel por
precipitação, contende magnésio e atino como seus constituintes endurecedores primários; manter dito tarugo na citada temperatura durante
uni tempo suficiente para por a
mencionado tarugo, mantendo a velocidade de resfriamento do tarugo
a um valor médio de pelo menos 140
graus C (300 graus F) por hora, enquanto dito tarugo se resfria de 425
graus C (800 graus F) para 205 graus
C (400 graus F); reaquecer :subseqüentemente dito tarugo a uma temperatura de extrus5.o substanclalmeonde R um componente do grupo, te abaixo da temperatura de aquecique consiste de hidrogênio, alcofla, mento do tarugo; e extrusar o matedialcoilaminoalcolia, (N-norfolino) al- rial do referido texugo aqueceido papolia e (2-piridil) alcoila, caracteriza- ra unia forma predeterminada.
do pelo fato de se fazer reagir o 2 — Uma forma extrusada. caracácido 3-ladolilancirico com um cgm- terizada pelo fato de ser feita de
panente escolhido do grupo que con- ao5rdo com o processo do ponto 1.
siste de aréia, 1,2-dialcoiluréias • os 3 — Um processo caracterizado por
compostos representados pela fórmula consistir em aquecer a uma tempeNH:12, onde R é como definido acima ratura elevada um tarugo formado
coara produzir unia irnida da fórmula: por uma liga de alumínio endurecirei por precipitação contendo magnésio e silico como seus constituintes
endurecedores primários; manter dito tarugo na mencionada temperatura durante um período suficiente para colocar a maior parte dos 'referidos constituintes endurecedores era
solucão: resfriar dito texugo, mantendo sua 'Mocidade de resfriamento em um valor médio de pelo menos
onde R é como definido acima, a 1411 graus C (300 graus F por hora
dito tarugo se resfria de
muda ser isolada e ao reduzir os gru- enquanto
495 graus C (A00 graus • ri para 305
pos earboxilo e recuperar o produto argua O (400 graus 111, e e um valor
desejado.
in4i1io de pelo mcnot: 37 graus C
MIO graus le) por hora eoonanto n
tarugo se resfria de 205 graus C
(400 graus nara fet graus C COO
TÊRMO N o 96.528
graus IP): subsentleotemente reanueData 21 de agósto de 1957
cer dito taruan a limo temperatura
suhstancielmente abaixo
"Aperfeiçoamentos em placas para 3e extrusão
nmcioneds temnera ture de anue
veículos em geral".
cimento do ternen: e em/mente MCIndústrias "Petracco-Nicoli" Socie- 11115a r o mt tpriql rio PIN do tpniem
dade Anónima, sociedade brasileira, p atiPetrIn para uma forma predeter,alna3a.
estabelecida na cidade de São Paulo
4 — Uma forma extrusada. caracterizada pelo fato de (ler obtida por
Pontos Característicos
um processo d2 acôrdo com o pon1 — Aperfeiçoamentos em placas to 3.
Para veículos em geral, constituída 5 — Um processo caracterizado
de chapa metálica, caracterizados por por consistir em aquecer a uma temser 'a referida placa presida co borda peratura elevada um tarugo formado

de liga de almzdnio endunecivel por
precipitação contendo magnésio e silício como seus constituintes endurecedores primários; manter dito tarugo na mencionada temperatura du
rente um período suficiente para colocar em solução a maior parte dos
ditados constituintes endurecedores;
resfriar o referido tarugo, mantendo
sua velocidade de resfriamento em
um valor médio de pelo menos 37
graus C (100 graus F) por hora, da
temperatura de aquecimento do referido tarugo até cêrca de 425 graus
C (800 graus F) e em um valor
médio de pelo menos cérea de 148
graus C (30 Ograus F) por hora enquanto dito tarugo se resfria de 425
graus C (300 graus F) para 205,
graus C MO graus F); reaquacer
subseqüentemente dito tarugo a uma
temperatura de extrusão substancialmente inferior *referida temperatura de aquecimento do tarugo; e
finalmente extrusar o material do
referido tarugo aquecido para uma
forma predeterminada.
6 — Uma forma extrueada, caracterizada pelo fato d eser feita de
tto5rdo com o processo do ponto 5.
7 — Um processo caracterizado
pelo fato de compreender as operações de: aquecer a ria temperatura
elevada um tarugo formado de liga
de alumínio endurecivel por meilátego contendo magnésio e a/uminio como seus constituintes endueecedores primários; manter dito tarugo na mencionada temperatura durante um período suficiente para p8r
cai solução a maior parte dos citados constituintes endurecedores, resfriar dito tarugo, mantendo a velocidade de resfriamento a uma valo:
médio de pelo menos 37 graus C
(100 graus F) por hora, enquanto o
tarugo se resfria da temperatura de
aquecimento até 425 graus C (800
graus F), a uni valor médio de pelo
menos 148 graus C (300 graus F)
por hora no período em que o tarugo se resfria de 425 graus C ato
graas F) até 205 graus • C (400 graus
F) e a um valor média de pelo menos 37 graus C (100 graus F) por
hora no período em que dito tarugo
se resfria 205 graus C (400 graus F)
at éabaivo de 93 graus O (200 graus
F): reaquecer subsegikntemente o
referido tarugo a uma temperatura
de extrusno substancialmente inferior
à referida temperatura de aqueci'tento do tarugo; e finalmente extruaar o material do mencionado tarugo amiecido para unia forma predeterminada.
•
8 — Unia forma extrusada. caracterizada pelo fato de ser batida por
uni processo de actedo com o ponto
7.
9 — Uni processo caracterizado pelo tato de compreender as operações
de: aquecer a uma temperatura entre 532 graus O (900 graus F) e f93
graus O (1100 graus F) um tarugo
formado de liga de ahiminio endureeive] contendo, como seus constituintes endurecedores primários, magnésio e silício: manter dito tango nesta temperatura durante um período
da uelo rir noa quatro horas e suficiente DY a nor em solução a maior
carta das citados constituintes endurecedores; resfriar dito texugo, mantendo sua velocidade de resfriamento em um valor médio de pelo menos 148 graus C (300 graus le) por

hora enquanto dito tarugo se resfria
de 425 graus C (800 graus F) Para
205 graus C (400 graus F); subseqüentemente reaquecer o citado tarugo a uma temperatura de extrusão
substancialmente abaixo da citada
temperatura de aquecimento do tarugo; e então extrusar o material
do citado tarugo aquecido para mna
forma preterminada.
•10 — Uma forma extrusada, caracterizada pelo fato de ser obtido por
uru processo de acôrdo com o pon•
to 9.
11 — Um processo caracterizado
pelo fato de compreender as operações de :aquecer a uma temperatura
elevada um tarugo formado de liga
de alumínio endurecível por precipitação contendo entre 0,45 a 0,p por
cento de magnésio e entre 0,2 a 0,6
por cento de silício como seus constituintes endurecedores primários,
manter dito tarugo na citada tnaperatura por um período suficiente para pôr em solução a maior parte dos
referidos constituintes endurecedores
resfriar dito tarugo, mantendo sua
velocidade de rzsfrimento em um •.nlor médio de pelo menos 14frgraus O
(300 graus 'F) por hora durante o
período em que dito tarugo se :esfria de 425 graus C (800 graus F)
para 203 graus C (400 graus F). subseqüentemente reaquecer dito tarugo
a uma temperatura de extrusão suba
tancialmente abaixo da temperatura
de aquecimento do referido tarugo;
e finalmente extrusar o material do
referido tarugo para uma forma predeterminada. •
12 — Unia forma extrusada caracterizada pelo fato de ser obtida por
um processo de acôrdo com o ponto 11.
13 •— Um processo caracterizado
pelo fato de compreender as operações de: aquecer a uma temperatura
elevada um tarugo formado de liga
de alumínio endurecível por precipitação contendo entre 0,45 e 0,9% de
s como seus constituintes endu.
recedores primários; manter dita ta;
rugo na mencionada temperatura por
uni período suficientemente para
par em solução a maior parte doa
res; resfriar dito tarugo, mantendo
sua velocidade de resfriamento a um
valor médio de pelo menos 37 graus
C (100 graus F) por hora enquanto
o tarugo se resfria da citada temperatura de aquecimento para 425
graus (800 graus F), a um valor médio de pelo menos 148 graus C (300
graus F) por hora durante o tempo
em que o tarugo se resfria de 425
graus O (800 graus r, para 205
graus C (400 graus F) e a uni valor
médio de pelo menos 37 graus O
(100 graus F) por hora enquanto o
tarugo se resfria de 205 graus C (400
graus F) até menos de 9 Saraus O
(260 graus F); subseqüentemente reaquecer dito tarugo a urna temperatura de extrusão substancialmente
abaixo da mencionada temperatura
de aquecimento do tarugo; e finalfnente extruaar o material do referido tarugo aquecido para uma forma predeterminada.
14 — Uma forma extrusada, caracterizada pelo fato de ser obtida por
um processo de Re:5rd° com o ponto
13.
15 — Um processo caracterizada
pelo fato de compreender as opera*
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PATENTES' DE INVENÇÃO

1
_

• •
de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial: .
data da publicação de `que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dilui
Soder0.o apresentai suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
.
Publicaçáo feita
2° 'Da

•

.

37 graus C.(100 graus F) por friamente a um valor médio de pelo
çiies de: aqu2icer a uma temperatura zado pelo fato de compreender, as nos
hora
enquanto' o referido tarugo se fnenos 37 graus C (100 graus F), enetapas
de:
aquecer
à
uma
temperaelevada um tarugo formado de liga
resfria
de 205 graus C (400 graus Fe quanto o tarugo se resfria da mentura
elevada
um
tarugo
de
extrusão
ecipide' alumínio endurécivel por
cionada temperatura de extrusão a
, .faeão contende magnésio e silício co- formado de liga, de aluminis endure. até menos -de 93 graus C (200 graus 425 graus C (800 graus F)I a urra
mo seus constituintes endurecedores cível por precipitação contendo mag- F) .
valor médio de pelo menos 148 graus
primários; manter dito tarugo na nésio e silício como seus constituin22 — Uni processo de tratamento C (300 graus F) enquanto o tarugo
mencionada temperatura durante um tes endurecedores primários; manter de uni tarugo de entrusão, caracte- 'se
de 425 graus C (800 graus
período suficiente para pôr em so- dite tarugo de extrusão na mencio- rizado pelo "fato de compreender as F)resfria
a 205 graus C (400 F) e a um
- luçã,o a maior parte dos mencionados nada temperatura durante um pe- etapas de aquecer a uma temperatu- valor
médio de pelo menos 37 graus
• constituintes endurecedores; resfriar ríodo suficiente para pôr em solução ra elevada um -tarugo de "extrusão
o tarugo se resfria de
O
enquanto
dito tarugo, mantendo sua . velocidaformado de liga de alumínio endurede de resfriamento em um valor mé- a maior parte dos mencionados , cens- cível por precipitação contendo entre 205 graus C (400 graus P) a menos
dio de pelo menos 148 graus C (300 tituintee endurecedores; resfriar dito 0,45 a 0,9 por cento de magnésio e de 93 graus C (200 graus F)
graus F) por hora enquanto o . ta.; tarugo, mantendo a velocidade' de entre 0,2 a 1 0,6 por cento de silício
24 . Um tarugo .de extrusão de
rugo se resfria de 425 graus C (800 resfriamento do dito tarugo de ex- como seus constituintes endurecedo- liga de alumínio endurecível • por
graus F) a 205 graus C (400 P): trusão em um valor médio de pelo res primários; manter dito tarugo de precipitação, caracterizado pelo fato
reaquecer ràpidamente dito tarug,o, menos 148 graus C (300 graus F) extrusão na mencionada temperatura de ter sido tratado tèrmicamente por
por indução, a uma temperatura de por hora enquanto dito tarugo se por um período suficiente para co- 'Um proeesso de acôrdo com o ponextrusão substancialmente abaixo da resfria de 425 graus C (800 graus F) locar • eni. solução os referidos, cons- to 20.
mencionada temneratura de aqueci- para 205 graus C (400 graus F) .
tituintes endurecedores; resfriar dito
25 — Um tarugo de extrusão de limento do tarugo; e finalmente ex— tjni processo de tratamento tarugo de extrusão, mantendo sua ga de alumínio endurecível por pretrusar o 'material do citado tarugo de21
velocidade de resfriamento a um va- cipitação, caracterizado pelo fato de
uni
tarugo
de'
extrusão,
caracteriaquecido para uma forma ,predeter- zado pelo fato de compreender as lor médio de pelo menos 148 graus
ter sido termicamente tratado pelo
minada.
etapas de aquecer a uma temperatu- C (300 graus F) por hora enquanto processo do ponto -21.
•se
o
tarugo
resfria
de
425
graus
C
16 Uma forma extrusada , carac- ra elevada um tarugo de extrusão
26 — Uni tarugo de extrusão de
terizada pelo fato de ser obtida por fermado de liga de- alumínio endure- (1300 graus F) a 205 graus O (400 liga de alumínio endurecivel por preeraus
F)
.
um processo de acôrdo com o pon- civel por precipitação contendo magcipitação, caracterizado' pelo fato de
nésio e silício como seus constituinto 15.
ter sido tèrmlcamente tratado pelo .
23
—
Um.
processo
de
tratamento
enduerecedores primários; man.
processo do ponto N.
17 — Um processo de acôrdo • com tes dito
tarugo na mencionada tem- de um tarugo de extrusão, caracteri- 27 Um tarugo de extrusão de
o ponto 1, caracterizada pelo fato de ter
zado
pelo
fato
de
compreender
as
período
suficiente
por um,
l iga 'de alumínio endurecido por praIncluir a, operação , de resfriar brus- peratura
para pôr em solução a maior parte etapas de: aquecer a uma temperacamente o mencionado material lo- dos referidos constituintes endurece- tura' entre 532 graus C (990 graus ,ilnitacão, caracterizado pelo fato de
ter sido termicamente tratado por,
go após sua extrusão.
•
dores; e .resfriar .dito tarugo de ex- F) e 593 graus C (1100 graus F) um uni processo de acôrdo com o ponto
tains°
de
extrus
ão
formado
de
litrusão,
mantendo
sua
velocidade
de
•
18
"—
Uma
for"
extrusada,
carac•
23.
terizada pelo fato de ser obtida poi resfriamento a um valor médio de ga de alumínio endurecível por preA requerente reivindica de acórdo
Um processo de acôrdo com o ponto pelo menos 3/ graus C (100 graus F) cipitação contendo. entre 0,45 e 0,9 com a Convenção Internacional e o
por hora enquanto dito tarugo se por cento de magnésio e entre 0,2 e Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de
16.
19 — 0 processo de acôrdo com o resfria-. da - tem peratura de aqueci- 0,6% de silicio como seus constituin- 97 de' agôsto de 1945. a Prioridade
ponto 1, caraterizado nelo fato de mento a cérea de 425 graus C __(800 trs endurecedores primários; manter do corresnondente ' pedido depositado
• e etapa de extrusão ser efetuada a uma erater , a um valor médio de pelo dito tarugo de extrusão na mencio- na Reparticão de Patentes dos Estemperatura compreendida entre' 287 menos 148 graus C MOO grame "Pl nada 'temperatura durante um perlo. tados Unidoe da AmPrien. ent 13 de
, graus C, (550 graus F) e 455 graus C nor hora no período em Que o tern- do suficiente para pôr em solução os maio de 1980, sob n9 28.814.
(850 graus F)
go se *resfria de 425 graus C (P00 referidos constituintes endurecedo(N9 17.329 — Data: 14 de abril de
(me) graus fess; e resfriar dito tarugo de extru20 — 'Um processo de tratamento Rraus F) para 905 ereies
e de um tarugo de extrusão, caracteri- F) e a um valor médio de pelo me- são, mantendo sua velocidade de res- 1966 — Cr$ 33).

11111n1n1111~~0•••n•••114~
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, DIVULGAÇÃO

N.° . 769

DIVULGAÇÃO N.e-rlb

Preço: Ci.$
PREÇO CR$. 150,90

A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigtres AlVes, 1
Agência I: Ministério da Fazenda

Em Brasília'Na Sede do D . I .
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postar

A VENUN ¡s

I lletlio de Vendas Av. Rodriguez ~mi,
Aglaria li

Ministério da i2asetsda'

fikteada-ae,,, PertidOs pelo Serviço dí:Reetabblso Postal
•nnnnn•nn

nn•nn•••
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.MARCAS DEPOSITADAS'
Publicação feita de affirdo com o art. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
forres o prazo da 80 dias para o deferimento do pedido. Durante asse iram, poderão apresentar suas oposições ao Departament•
Madona& .da Propriedade InSastrial aqueles que se julgarem prejudicados cota a concessão do registro requerido

Tênno
726.757, de 30-11-1965
"deMayo" . Indústrias Farmacêuticas
Limitada
Guanabara

'f'set2ji?:/marais jelLzaziLeau

Termo n.' 726.767, de 30-11-65
Termo 31,9 726.764. de 30-11-65
Fabrasa S. A. Fábrica Brasileira de Extensa Importação, Exportação Indústria e Comércio Ltda.
Lâminas
São Paulo
São Paulo

,tTIC-TAC",
INDGSTRIA BRASILEIFUI

Classe 41
Substâncias alimentícias e seus
preparados

Classe 11
Láminas de barbear

SPECIFIC
• Indústria Brasileira

Térmo n." 726.770. de 30-11-65.
lastituto Terapeureo Scil Ltda.
Guanabara

kPRORROGAÇA0

SUPERPULMIN
Indústria Braaileira

Classe 8
Classe 3
Relógios em geral e partes integrantes
Um
produto
farma,ceutico•medicinal
indos
mesmos
Companhia
aGspar
Gasparian
Industrial
Termo n." 726.760, de 3041-65
dicado no tratamento da gripe e das
Expansão Scientifica S .. A. Indústria
São Paulo
Termo n. 9 726.768, de 30-11-65
bronco-pneumonias
Farmacêutica
Extensa Importação. Exportação In
Termo n.' 726.771. de 30-11-65
cliistria e Comércio Ltda,
São Paulo
Confecções Tudo Azul Ltda.
São Paulo
Pernambuco

1

TINDAL
Enraie CieatiG, • 3. A.
SÃo JZ010

Classe 3
Ampolas, águas. balsas:Soa, calmantes,
diurético/ nutritivos, cápsulas. comprimidos, colinas, linimentos, magnésias,
óleos, pílulas. purgativos, pomadas,
tioluções, tinturas, unguentos, vinhos e
xaropes

Termo n. 9 726.765. de 30-11-65

•"TUDO AZUL"
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas. colchas, courtores. esfregões, fronhas. guardanapos, !c.gos bordados jogos de toanas,
lençóis, imitas pari camas, panos para
cosirina e panos 1 .. pr tos, tolhas de
rolo e banho, toalhas de mesa, toalhat •para jantar, toalhas para chã s;
café. toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalbinhas
(cobre pão)

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral tecidos para confecções em geral para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânbmo cetim,
caroá. casimiras. fazendas e terdos de
lã em peças. juta. jersey; linho: aviou;
Tenno n. 9 726.761. de 30-11-65
paco-paco; percalina; ratai; rayon; seda
Expansão Scientifica S. A. Indústria natural; tecidos • plásticos. tecidos imTermo n," 726.772, de 30-11-65
Farmacêutica
permeáveis, tecidos de pano couro e
Dura-Bem. Indústrias S. A.
Classe 8
São Paulo
veludos
Pernambuco
Relógios em geral e partes integrante. •
.
•dos mesmos
Termo n. 9 726.766, de 30-11-65
TXPAli gg SCIENTIFICA VA,
Casa Oliveira Leite (Louças) S. A.
Termo n. 9 726.769, de 30-11-65
Guanabara •
_
Elgin — Fábrica de Máquinas de
Classe 3
. Costura S. A.
Produtos farmacêuticos
Classe 37
PRORROGAÇÃO
Termo n. 9 726.762, de 30-11-65
Roupas brancas, para cama e mesa:
Expansão *Scientifica S. A. Indústria
Acolchoados para camas. c. cbas, co
Farmacêutica
beitores, esfregõe., fronhas. JuardanaSão Paulo
pos, 'coo, bordado), /nos 1. toalhas,
lençóis, a antas pari ermas, pana.% para
COSidie e panos de p ratas, toulhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toa• PRORROGAÇÃO
lhas para jantar, toalhas pana chá e
café. toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
• (cobre pão)
Termo n.° 726.775, de 30-11-65
Indústria Brasileira
(Prorrogação)
•
•
Classe 15
Humble Oil
Refining Company
Para distingu:r: Artefatos de ceai:fica,
Estados Unidos da América
porcelana. faiança, louça vidrada para
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado em uso caseiro aparelhos de chá. de café.
Classe 6 .
•
certas afecções da pele, especailmente de jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures dz lampião, Máquinas de costura, bobinadeiras e
rugas
torcecleiras
açucareiros. apinlia-moscas, bacias de
Termo n.' 726.763, de 30-11-65
latr:na, bandeilas banheiras. biscoiteiras
Termo n. 9 726.773, cie 30-11-65
Laboratório Dontomed Indústria e bidês. botijas. bules, .u.eteirw canecas
Walter Balsintelli
Classe 47
Ccanércio Ltda.
castiçais, cbavenas centros de mesa.
São Paulo
Para ai.st:nguir combustivels, lubrificancompoteira.
cubosé,
descansos
de
porceSão Paulo
tes, substáncias e produtos destinados
lana. esearradeiras. espremedores filtris
PRORROGAÇÃ.
iluminação e co aquecimento: álcool
funis, °arra ias. globos. jard:neiras jar•
motor, carvão a gás hidrocarboreto.
ros jarrões, lavadedos, lavatórios leiteiras. maçanttas de porcelana. mante- •; 800=1 Dg MURO* P42 Meu g ás metano, butano t propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, gras t r ia Bras ileirí gueiras, molheiras. moringas, palite:ros INDUSTRIO
cl
íínia
DRASILEXItai"--xas lubrglcantes, óleos combustíveis,
pedestais, pias, pires: polvilhadtret
óleos lubrificantes, óleos destinados A
porta-facas, pores, puxadores, receptáClasse 43
Iluminação e ao aquecimento, óleos para
Classe 48
Um shatnpoo destinado ao tratamento culos, sale:ros: serviço de chá; taças
. amortecsdorei, pttróleo e querosene
para café, travessas, terrinas, mina..
Sabonetes
e embelezamento dos cabelos

"DURA-BEM"
-

NUTRIDERMA

'IS3MAYi
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Publicacia feita de acôrdo coei o art. 130 do Código da Propriedado Industrial. Da data dá publicas/a começara a
torras o prazo de 00 diís para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderio apresentar gusa o,podgial ao D•Pásiainelde
iracional da ProPetedads Industrial aqueles que se julgarem prejudicados anã a concedei* do registro requerido
Têrmo n.° 726.774, de. 30,11-65
kValter Balsimelli •
•
São Pinha

Termo n.° 726.779, de 30-11-65
(Prorrogação)
Humble 011 8 Pefining Company
Estados Un dos da América

e
Termo 11,9 726.783, de 30-11-65
Imperial TobacCO Company of Canada
Limited
Canadá .
/

Tênno n. 9 726.786, de 3041-65
O. Mustad 8 Sou.
Noruega

• PRORROGACÃO

INCUSTRU QUfdlok Pai .TACO
Classes: 2, 4, 46 e 48
Titulb de estabelecMento

Classe 8 •
Faróis contra neblina, para automóTermos os.' 726.776 e 726.777, de
veis, fita isolante de eletricidade, e
30-11-65
‘- ventiladores elétricos
(Prorrogaão)
Pearson S. A. Indústria e Cotnercio
Termo n.° 726.780, de 30,11-65
Guanabara
(Prorrogação)
Texaco Inc.
Estados Unidos da Américarn

Classe 11
Anzóis

PALUI4
Tizezo moem/

Termo n.° 726.790, de 30-11-1965
(Prorrogação)
!lambia 011 Ei Refining Company
Estados Unidso da América

OUL

•

Classe I
Tintas "e vernizes preservativo para
madeira
Classe 2
.Substâncias e preparações quituicas
'Usadas na agricultura. á. saber: adubos.
adubos ar• tibciais para o solo, álcalis
para fins agrícolas, bactericidas. ceras
para enxertos. cianamide de cálcio
MOO .coMo adubo para o solo de.fumadores.
desinfetante usados na • agricultura e
na .horticultura, escorias básicas para
adubos, essências para exterminar ant.
_
mais e plantas daninhas. extratos de
•quassia para fins horticolas. fertilizantes para o solo.. formicida, guano. inse
• tifugos, massas para enxertos pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para:riça:
• •truir insetos, torvas e plantas dant' —ribas, sais para fins agrícolas, sais para
L,„rvns hortícoia., substâncias químicas
:„.,para destruir insetos, hervas e plantas
tIaninhas venenos • contra a vermica
:venenos para Insetos e visgos
contra lagartas
"
•

Termo

726.778. ar 30-11-65
(Prorrogação)
• -2-• %nuble Oil 8 .Fefining ComPany
Estados Un'dos da América

AT

Classe 47 • •
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias produtos destinados á
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto.
gás metano, britam t propano, gás era
garrafado. Os liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes. óleos combustíveis.,
óleos lubrificantes, óleos destinadas á
iluminação e ao aquecimento; óleos para
amortecedores, -pttrõleo e querosene
Termo
726.781, de 30-11-65
H, L, Savory 5 Company Limited
Inglaterra

SAVORYS

Classe . 44
•
°garros, acendedores para cigarros,
aromatizados para fumantes, bolsas para
fuma, bolsas para rapé cachimbos, carteiras pare flanuNi charutos, cigarreiras,
cinzeiros, estojos para cachimbo filtros
para piteiras. fosforelras de bolso, isqueiros, parta para cigarros, piteiras.
ponteiras de cachimbos, porta-charutos.
rapé, sacos para fumo
Têrmo n.° 726.784, de 30-11-65
(Prorrogação)
Humble Oul 5' Refining Company
Estados Unidos da, América •

AROX

Classe 19
Cgarros, acendedores para cigarros.
aromatizados para fumantes. bolsas ora
fumo, bolsas para rapé cachimbos, carteiras para fumo. charutos. cigarreiras.
cinzeiros, estojos para cachimbo. filtros
para piteiras, fosfrareiras de bolso, Isqueiros, paria para cigarros, piteiras.
ponteiras de cachimbos, porte-charutos.
rapé. sacos para fumo

Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificenre.s, substâncias e' produtos destinados ã
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto.
gás metano, butano t propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, gra'xas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos - lubrificantes, óleos destinados
Termo n.° 726.782, de 30-11-65
Wilkens fastrument 8 Research. Inc. Iluminação e ao aquecimento.„óleos para
amortecedores, pttróleo e querosene
•
Estados
Lindos da América
Termo n.° 726.785, de 30-11-65
(Prorro ga ção)
Refinin ComP an
Humble
Estados Unidos da América:

•
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul, da
Prússia, alvaiade de zinca abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes,- espremacetes, extrato de
anil, fécula para ' tecidos, fósforos-de
cara e de, madeira, goma para. lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear- tecido& liqUidos mata-gorduras p ara roupas e mata óleos para roupas, Oleina óleos para lenpeza de corroi; pós de branquear roupa, salicato .;
Classe 8.
rie.-„ sódio, soda cáustica, sabão em põ.
sabão comum, sabão de esfregar e sa- Instrumentos de medição e mais parpo.náceos, tijolos de • polir e verniz • ticularmene instrumentos de medição do
•. ,, catnpo da Oroznatografia pOr. gás ' •
- para, Calçados •

PEN-O-LED
,

Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes. substâncias e prddutos destinados à
iluminação e ao„, aquecimento: álcool
motor, carvão gás hidrocarboreto
g ás metano, baiano t propano gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, gra.
xas lubrlficantes,"; óleos- combustíveis.
Ideai lubrificantes,- óleos destinados á
ilinninoção e ao aquecimento, óleos para
• amortecedores,. pttróleo e querosene

ROXTONE
• Classe 47
óleos lubrificantes e graxas'
lubrificantes •
Têxmo n.° 726.788, de 30-11-65
(Prorrogação)
Humble Oil 5 Refining Company
Estados Unidos da América

TRONAR
-Classe 17
Para disenguir 'combustíveis, lubrificam-.
tes. substâncias e produtos destinadas à,
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a g ás hidrocarboreto.
gás metano, baiano t propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubr1ficantes. óleos combustivels,
óleos lubrificantes, óleos destinados 1
iluminação e ao aquecimento, óleos para
amortecedores, pttrõleo e querosene
Têrmo n.° 726.789, de 30-9-65
(Prorrogação)
Humble 011 - 5 Refining Company
, Estados Unidos da América

(AZAR
Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes substâncias e produtos destinados
iluminação e ao aquecimento: álcool motor, carvão a gás hidrocarboretn,
gás metano, butano't propano, gás esgarra.fado. gáslintrefelto gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustiveis
óleos lubrificantes, óleos destiradas
Iluminação e ao aquecimentos para
amortecedores, pttrõler
querosene
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MÃÈCAS DEPOSITADAS
da ardo eerrk krt. 150M Migo dá Propriedade Industrial. Pa data da publicação começará a
~ao. • Stráita. de 80 diaa paga • o detlesledo pedido. Untaste Use prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamenta
55n3 da Propiledada •
aqueles que se julgarem prejudicados cem a contusa* do registro requerida
nano a, 726.787, de 30-11-65
Beecham Group Limited
Inglaterra
.

Termo n.• 726.792, de 30-114965
(Prorrogação)
Humbleo 0118 Rfining Campany
Estados Unidos da América

NALPEN

Classe 3
Preparados antibióticos
Termo n. o 726.791, de 30-11-1965
(Prorrogação)
Alumínio do Brasú S.A.

ATLAS JUNiOg

•

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de niaterial plástico, revestimen•
tos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para .6cclos, bules. bandejas.
bases para telefones. baldes. baciaa boi'as, caixas, carteiras, chapas. cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos. caixa de mater:al plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, condias, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de ibletos, carmchos, coadores para chã. descanso para
pratos. copos e tapinhas de plásticoos
para sortistes, caáinhas de plástica
Para sorvetes, colherinnas, pasinlms
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas dt plástico para sorvetes, discos,
embreagen de material plástico. embalagens de mates:ai plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
%lois; esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos. sacadores de
pratos, funis. fôrmas para doces. fitas
para bolsas, Sacas, guarnições gnarial
sakiles para porta-blocos, guarnições
para Equidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarniçaes de material plástico para utensillos e eibjetos.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas. ferro laminados, plásticos, lanche:res. mantegueiras, malas
minas, prendedores de roupas. puxadores de móveis. pires. pratost paliteiro.. pás de casinha, pedras punes artigos protetores para documentos. puxadores de égua para uso doméstico.
porta-copos. porta-niqueat, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites todinhas. recipientes, suportes, suportes para
guardanapo& saleiro, tubos. tigela&
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas. sacos. &agir:libo& vasilhames para acondiciinamento. vasos, dessa& colas a frio ge colas do incluídas
em outras classes, para borracha para
costumes, para marceneiros, para sapaadros, para vidros, pasta adesiva para
material plástico e =geral

UNIVIS
Classe 47
• . "Óleos lubrificantes e graxas
lubrificantes

Classe 8
Baterias de acumuladores
Termo n. o 726.793, de 30-11-1965
(Prorrogação)
Shulton,
Estados Unidos da América

lialtistrki Brasileira

Termo n.o 726.796, de 30-11-1965
(Prorrogação)
}lambia ou 6 Refining Company,
catados Unidos da América

Termo a.* 726.797, de 30-11-1965
(Prorrogação) •
Ames Company, Inc.
•
Estados Unidos da América

Tèrzeo n.* 726.801. de 1-i2-6,
- Discalbrás" Distribuidora Brasileira
de Calçados Ltda.
LANÇAMENTO DA SEMANA

Classes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, • 7, 8, 9, 10:

11; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30,
31, 32; 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40.
41; 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 5C
Expressão de propaganda
Temos as. 726.802 e 726.803, de
1-12-6Ç
Prema - Preservaao de Madeiras
S. A.
Silo Pau,0

DE MULTOU
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências
tratos. água de colônia. agua de touca.
dçsr, égua de beleza, Nua de* quina
água te rosas, água de aliassem, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. batadolina. "batons" cosméticos, fixadores
de penteado& petróleos. óleos para ca
cabelo creme revaoescente. cremes gordurosos e pomadas pára limPeea da
pele a "maquilage". tepilatórios. desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou tdio, temia para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar &ias e olhos. carmim POIO
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido pertumadc
ou dto, sabonetes, kindfricios em pó
pasta ou liquido. sais perfumados Para
banhos, pentes, vaporizadores de perfizme; iscavas para dentes, cabelos, unhas
• cílio& saquinhos perfumado, preparados em Pó. Pasta, liquidas e Moias
Mui o tratamento das ambas, dias,»
venta e vernizes. removedores da cuti
cala. glicerina esfumada para os cabelos
e preparados para descolo)r unhas
caos e pintas ou sinais atiftdais. óleos
Termo a.° 726.794, de 30-11-1965
(Prorrogação)
Humble 011 6 Refinam Company
Estados Unidos da América

IAM

I

Classe 47
Óleos lubrificantes e grana'
lubriRcantes
Termo n.• 726.795. de 30414965
(Prorrogação)
Humble 011 ReIlaing CemPanY
Estados Unidos da América

DORTÁN
' Classe 47
Óleos lubrificantes graxas
labrificantes

PREMALATEX
Indústria Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Absorventes, accttza..
ácidos, acetatos, agentes quimicos p.ita
o tratamento e coloração de fibras, teClasse 10
Conjuntos ou estojos para diagnósticos
a saber: Escalas de cores, conta-gbtas
pramedicamentos a .............
para medicamentos. tubos de ensaio e
Invólucros plástico: para os
Terna.. n. o 726.798, de 30-11-1965
Sarilhas Instrument 6 Research, Inc.
Estado. Unidos da América

HY-FI

•
ciclos, couros e celulose; água-raz,
bumina. anilina" alumen, alvaiade,
vejantes industriais, altuninIo em pd,"'
amonlaeo, anti-incrustantes; anti-oxidantes, anõ-corrosivos, anti-detonante" azo- •
tatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriai& amónia; banhos para galvanização,
benzinas, benzial, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvbes. carbonatos, catalizadores, celuio- • ".
se, chapa. fotográficas, composições. ex. .•

tintores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, comutes. creosotos: descorantes, desincrustantes, dissolventes, cond.
Classe 8
sões fotográficas, enxofre. eter,
Cromatógrafos de gás
tes, eestearatos; fenol, filmes sensibilipara fotografias, fixadores, fluiTermo nS3 726.799. de 3041-1965 zados
para freios, formal. fosfato& induz.
Wilkens Instrument 8 Research, Inc. dos
trials, fósforos industriais, fluoretos,
Estados Unidos da América
fundentes para solda; galvanizadores. .
gelatinas para fotografias e pintura&
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; imper. .

AUTOPREP'

meabilizantes, ioduretos lacas; massas 'para pintura magnésio, mercúrio. nitra*
tos, neutralizadores. nitrocelulose; pra. :a

Classe 8
oxidos, °sitiante. óleo para pintura. óleo
Cromatóg rafo preparatório automático de
linhaça, produtos guindo:o para
de gás
pressão, potassa, industrial. papéis he.
liográficos e preliocopista peliculas sen.
Termo n.° 726.800, de 3041-1965
eiveis, papéis para fotogratas e análi• (Prorrogação)
ses de laboratório, pigmentos, potassa.
Soares de Carvalho. Sabões e óleos pós
metálicos para a composição de tinSociedade Anónima
tas. preparações para fotografias. prado,
Pará
toa para niquelar. pratear e. cromar,
produtos para diluir tintas. prussiatos.
reativos. removedores. sabão neutro,
sais, salicilatos secantes. sentibilizantcs.
&Matos, soda cáustica, soluções quksk
cai de uso industrial. "Aventes. stilfa.,
tos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construçôes, decorações. couros. tecidos,
fibra.. celulose, barcos e wictilos. talco
„ industriai. thaier. vernizes. zarcão
Classe 16
Para distinguir.: Matena:s paa- consisti.
..-8es e decorações .. Argamasças argila,
Classe 46
Sabão
areia. =tildeis, batentes, balaum.es hl&
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MARCAS DEP6S1TADAS
Publicação feita de acôrdo com * I art. 130 do 001a0 da Propriola4e -Industrial. Da
data da pulslieacão começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do
pedido. Durante 404 traia -poãrão a presentar suas oposições
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do regista° re, ao 1?epar tamentO
querido _

Co! j f.

para pa v imenta- ros, jogos dt lingerie, - jaquetas, lumes,
- biCcosr
caibas cimento cal. . cré, chapas luvas, ligas, ,- lenços, ,. inantõs, Meias,
isolante, :amais. '" caixilhos: ,colunas; maiôs, - mantas, Mandribo, mastilhas, ma, chapas para oh-turas . caixas 'dagua letós, palas, perihoar.. - Milover, pelerinas,
'caixas "de . 3é,içarga para' eixos 'edifica-. paugas, pouches, polainas,' pijamas, puções • preitioidadas estugue, emulsão 'de, nhos, perneiraS, quimonos, regalos,
base dslairk eStacas. es quadrias estriarobe de chambre, roupão, sobretudos,
, turas , rretalleas para construções, iame.• suspe
nsórios..saidas de banho, sandálias,
las . de , metal ladrilhos. lambris: 'luvas sueteres, shorti, sungas, stolas ou slacks,
de 'Junção ;ages, iageotas. material ..iso
tow,icas, turba. ntts,. -ternos, uniformes
• tante contra trio e calor. tnanilras,
• le vestidos . .
sas oari, revestitimiios de paredes, ria,
Termo n.°, 72 6.806,, de 1-12-65
delras 'para natstru„ões mosaicos. produtos
nage astáltieo. produtos 'para Sabap
Sociedade" Anônirna Brasileira
Artefatos 'Plásticos .
: tornar imperineaMlizantes às acampas; sas le• cimente e Cal . tudrá tilica. pedre
. São Paulo
gulho, ,produts netunanosoS, impermea
bilizanteS. • i lado. ou sob outras formas
IBLODIA
p ara revestimentos.
Muros como nas
:ndaet ria Brasileira
vimentação, peças ornamentais . de cf. mento Js gessO . 'para " tetos e paredes.'
papel para turrar- casas. massas, anti
•
,„ Classe 35 ‘.
- ácidos para 'use .,.nas construções. par.
- quetas. , portas, .portões, pisos, soleiras Couros, e ptles' preparadas ,ou não.. capara portas.
i'abos de 'concreta murças. - couros. vaquttas. - pelicas. e artelhas,. tacos. - . tubos de ventilação, tan . tefato dos mesmos: Almofadas de 'cou• gues' - de , cimento vi g as. - vigamentos . e ros, arreios, bolsas, carteiras. '-caixas,
chicotes de, couro. carneiras; capas para
vitrõs
álbuns ,e para livros, embalagens de
Termo n, 5 726.805 de 1-12-65
couro, estojos, guarnições de 'couro para
automóveis, gUarnições- para porta-blo(Prorrogaão)
4;
cos, malas, maletas, • porta-notas. porta-,
lhe. Mosler Safe Company
chaves. porta-niqueis. p astas. pulseiras
Estados Llnicios da América
de couro, rédeaa, selinS. sacos para via-.
geM, sacolas, saltos, solas e solados.
PRORROGAÇÁO
tirantes para arreios e valises.
• • .ção.

•

•
Clzisse 8
Para dist'nguir: Cofres e :caixas-fones.
portáteis é embutklas, portas de cofres,
.portas , e cancelas' de caixas-fortes.
imários de segu-ança, :arcas . e. caixas
munidas .de fechaduras, ca n xas de se• gurança, sendo tudo para fina de se• gurança ou para-•prateção contra fogo
. Tèrnio .n.° 726.804, de 1-12-65
Casas Pirani S. A. — Comérc:o e
Importaão São Paulo

smOuSTRIA EIRASik,EIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuarios
- e roupas feitas em geral: Agasalhos,
' aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões. boinas, babadouros, bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos, Calças
de senhoras e de crianças, calções, cal, 0E, camisas. camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, oueiros,
-saias, casacos, chinelos, dominós. echar-, pes, fantasias, fardas para militares, colectais. fraldas, Galochas, aravatas. cor-

dentaduraa, clePt rassores.' dilatadoreS, ' ,duchaa, drenos, duchaa vaginais; elevadores. espartilhos ; especulo vaginais, es- •
ponjas' _clinicas, estufas, , 'espátulas; (escapelos, escopros, extratores, escavado.
rei; fios de linho Para feridas, "facas;
ganchos para Sj músculos celatómetros.
gazes: godivas: , goivas, gêsso, grampos
'para • soturas."; guta-percha; hist
erême.
troa: irrigadorès, .,instrumentos cirtlrpt.
.cos paia . Operações; ligaduras de anilam°. liquidoi -e pós ' para limpeza e
polimento -ara ttins 'odOntológicos. lixa.
luvas e,.dedefrís de borraCha. limas.para casos lancetas:. massas plásticas para
fins odontológicos. "mascaras para anestesia, mesas de 'operações, mesas ^ para
curativos, martelos artificiais; perfuradores.. pés e braços artificiais, :placas
para obturações de ,canals.. Porcelanas
protetoral -para', seios...pincéis para gar
ganta. . pinças !' anatesmicas, protetores:
rolos cirúrgicos de lã de pau,. ruge e
rocks 'para, desgage, dentário, retorcópio bugia. .rugmas; nadadeiras sandaraca, séda-e crina. para sonturas. sacos
:Sara- gelo ^-e . bolsas para água-:quente,
sondas, seringai para lavagens
çÕes. serras. 'serras . para raquiotoinis
tampões higiênicc:s preserYativos,
leite, termômetros. tesouras. trepanos.'
toalhas ,higiénicas: ventosas, verniz , tio
"(ante parar tins:udontológicos

Termo, n,° 726.8,14; de 1-12-65
(Prorrogação)
Modas Monarisa S. A.,
'
São Paulo

PRORROo4lo
.•MODAS

uniam,

INDUSTRIA BRASILEIRA _
' Classe 36 .
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas , Mag . em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas,' anáguas, blusas,
botas, botinas; blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, caiápoças,. casacão, 'coletes, capas, chales,
cachecols, - calçados, chapéus, cintos,
cintas., combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal-.
ças, camisas, • camisolas, camisetas,

cuecas; ceroulas. - colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, ,dominós,. acharpes, fantasias, fardas para militares, calegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos dt lingerie, jaquetas, laquês;
:uvas, ligas, lenços, mameis, meias,
maiôs' , mantas, tnandribo, mastilhas, maletos, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
;Rugas, pouches; polainas, pijamas, ssu,
nhos, perneiras, quimonos, • regalos.
robe . de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios,' saidas de banho: sandálias,
sueteres, shOrts, sungas, stolas'ou slacics,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos'

.Classe
Bandolink' banjos.' , baterias. cavaquinhoi clarins 'clarinetes, cáncertinas,
Termo
726.807, de" 1-12-65
conrta-baixo, corneta. .cuicas. castanho'
Sabap — Sociedade Anônima Brasileira las, ,flauta,^' flautim, , gaita.... guitarra,'
Artefatos Plásticos
harpa 'harmônicas. ,órgãos. pianos, Pistão, pandeiros. pianolas, -rabaçã°. Iam_ São Paulo .
'Termo n.9. 726 . 815, de/ 1-12-65
- horas,- trombone. , ~lisos,' Vir:'45es
Roberto Nicoleky
.
•
M I. D I
Classe 38
Paulo
Sas Paulo-:Capital
Para :. distinguir,. impressos em geral. e
artefatos de papel e papelão, aplicas,
Nome comercial
bandejas,- 'de' papelão, blocos de ,papel,
cartões cOmercia.3 e . de visita., cadernos,
O ESPECIFICADOR
Termos ns. 726.808 a 726.812 de
copos de papel'. duplicatas, envelopes.
1-12-65
INDUSTRIAL
folhinhas .e 'embalagens de papel
Sabap — Sociedade Anônima Bialeira fichas,
papelão, guardanapos de pael, notas
e
,
de Artefatos Plásticos
promissórias, ; papéis de • cartas, papel
Classe 32
São Paulo
higiênica , papel • de'. embrulho,' papel
almasso papel .de escrever, pastas de Para dijinguir: Almanaques, agenda*
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
' papelão, pratinhos de papelão
8 8 Á I*
Usine
^
- tálogos, edições impressas, 'revistas, ór.
.da gãos de publicidades, programas radio.
Indústria Brasileira Para distinguir:': Amido,
l'rússia... alvaiade de • zinco abrasivos fônicos, rádio-televisionadas, peças tes.
algodão preparado para -limpa: metais trais e cinematográficas. programas
.,
circenses
detergentes, espremacetes, - extrato ^ de
Classe 10
fécula
para
tecidos
fósforos
d.
anil
,
Para distinguir: Abaixa-línguas, abre1".
"1110 n.° 726.817, de 1-12-65
bocas: 'adeniStomos. afastadores, agrafos cêra e de_ .madira.. g goma para lavan
Roberto Nicole*,
• '
agrafos para ossos, agulhas para laje- leria, limpadorel" de hivas, liquid.us de
-São Paulo
ção, algOdão hidrófilo. alicates, amãlqa branquear' tecidos. • líquidos mata-aordts
mas. aparadores, aparadores para (ins rari para roupas e Mata 'óleos oara rou.
méd i co-drárgicos, aparelhos para mas. .pas, °labia. óleos 'para limpeza de çarsagens, aparelhos de pressão arterial, roa, pós de baniu:meai roupa: • salicatc,
C ONSTFtUçA0 CIVIL
para calçados
.aa arelhos de diatermia, aparelhos de
E INDUSTRIAL
ralos: ultra-violeta. a parelhos de raio X
Termo n.S. 726.813, de 1-12-65
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
Sabap -,- Sociedade Anônima Brasileira
de surdez, assentos para enfermos, ataArtefatos Plásticos
,
duras; bisturis. cadeiras para 'clinica
. Classe' 32'
• SãO Paulo
médica, cambrala canulaz ca
Para distnguir:- Almana -que's, ,, agendas,
nulas, cataplasmas de feltro "catgut. cé.
8 4. 3 P
anuários, álbuns' impressas.: holétins ca- •
ra !amimada, céra pára. incrustações
tálogos,' .edições impressas. .reviatas. órSao Paulo-Capitai
articulakões, cêra çolante, cintas para
gãos de publicidades, programas radiofias' cliatcos. cintas umbelicals, colhe
fônicos,' rádio-; televisionadas, peças teares cortantes, compressas de tecidos
-Claáse. 33
' trais e ' ':ciriernatogra ficas Programas
costótomos, curarás; dente._ •etificiais
Titulo- de 1,, estabelecimentt .
circen.seS.- •
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lolubltértção feita da ae6rdo com (Fut: 130 do Cócligo da Prapriedade Industrial. Da data da publicação corneçara

rer

o igazo de 00 diaa Para a d"ferlffiento d edido.- ~te Asse puro poderão apresentar ..euati oposições ao Departamento
IfrOcional da Propriedade industrial matteleà que se Julgarem prejudicados
com a concessão doregistro requerido
_

rermo n•9 726.816, - de 1-12-65
Roberto Nicoleky
São Paulo
-,

-"Classe' 32
. Para dist.nguir: Almanaques, agendas,
anuários,. álbuns impressos, boletins, catálogos, edições- impressas, revistas, ór_ sãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e , cinematográficas, programas
, circenses
Têrmo n. 726.818, de 1-12-65
Roberto Nicoleky
São Paulo

MATERIAL;
JLETRONICO
Classe 32
Para , distinguir: Almanaques, -agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições-,;impressas,„ revistas, órgãos de publicidades, programas radio': fônicos, rádio-televisionadas, - peças teatrais e': cinematográficas, --==programas
circenses =.:
Termo 11.9 726.819, de 1-12-65
Poberto Nieoleky . São Paulo

ELETRICIDADE &
ELETRÔNICA .

Classe 32
• Para dist:nguir: Almanaques, --, agendas.
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, ór' gãos de publicidades, programas radio. fônicos, jrádio-televisionadas, PeçaS teatrais e cinematográficas. .programas
•
circenses
• Ter:mo n.9 726.820, de 1-12-65
Roberto Nicolsky `.
São ».' Paulo -

. Classe 34
_Para disi'nguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos; boletins catálogos, edições impressas, revistaS. órgãos de publicidades, =programas radio' fônicos., rádio-televisionadas, peças- tea,trais e • cinematográficas, programas
. circenses -

TerMo

72.821, de ,1-12-65
Roberto Nicoleky
São Paulo

Termo n. 9 726,824, de 1-12-1965 -- Áata-gatosporta-tinteiros.'' porta-carlin-,
Roberto Nicolsky.
. porta-lápis. aorta-canetas, portaCartas, prensas. prendedores' de ,papeis,
São Paul,/
percevejos para ^ Papeis.' „perfuradores,
réguas..- raspadeiras de • borrões, Vendi,
para . mimeógrafos. tintas e 'tinteiros
- FABRICAS &
MATERIAL
de trutás . e . legumes. 'guarnições de aiaUSINAS
ESCRITÓRIO
terial plástico. pára :Utensílios a; objetos.
guarnições- para- bolsas.- garfos, - galerias .
Para • Cortinas.. farras., m nadeis. „ Piás-.
Classe 32_
Classe 32,
ticsáa, lancheiras,' . mantegueiraa, • inalas,
Para dist:nguir: Almanaques, agendas,
p rehriedores," de--roupas.- puxadoanuários, álbuns impressos, boletins., ca- Para distinguir: Álbuns, almanaques,
tálogos, edições impressas, revistas, ór- anuários, boletins; catálogos, jornais, rei.: de ^ móveis, piatos, paliteilivros, peças 'teatrais e cinematográfi- *os. ^ tias ^de coánhá. pedras pomes, artigãos de publicidades, programas
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea- cas, programas de' rádio ', e, televisão, gos,' protetores^ par ^adocumentos. pu- .
trais e cinematográf:Cas, . programas publicaç.5es. revistas, folhinhas impres- radores • de água para uso doméstico,
sas e prvgramas circenses
..porta-copos. • porta-nlquels, porta-notas. •
• . circenses
aorta-documentos - placas, rebites;
9-% 1. in0 n.' 726.826, de 1-12-1965
recipientes.' suportes; suportes para
Termo "n.o 7.26.822, de 1.,.12-1965
Roberto
Nicolsky
g uardanapos. ^ saleiros. tubos: tigelas,
' Roberto Nicolsky
,tubos para ampolas. • tubos para ' serinSão Paulo.'
. São •Paulo.
gas, • travessas.' tipos ^ de material alks-,.,
tico. •.'sacolas, sacos . quinhoa.' vasilha;
mss .-. para "acondicionamento, vasos, . aicaras. colas s' trio__e ,colas não incluidas
em 'outras classes, para borracha, para.
apriurnes. para, orarcineiros, para sapateima; osra • vidros, 'pasta attuiva para .
Classe 32 .
Classe 32
'corretas:- pastas e Pedras ovo '^
•
Para
distmguir:,
Álbuns,
almanaques,
Para distinguir: • . Álbuns, almanaques,
: •• bolos adesivos' • pára .tacos. ' ^adesivos '4, 14
boletins, catálogos, jornais, para
anuários, boletins, catálogos, jorimis, anuários,_
-ladr-i:hói e 'adesivos pára .azulejos,
livros, peças , teatrais e cinematográfilivros, peças itatrais e cinematográfi.: cas, programas de rádio e televisão, anéis.' • caiTetéis. para tecelagem e . quarcas, - .programas de . rádio e televisão, publicações, revistas, ;folhinhas impres- nições• de material plástico ara
publicaçoe revistastolhinhái impres: • tria.,gerali'de lástiCoe '
sas e programas 'circenses
--„
..,
sas e programas circenses
'Classe ^11
Termos ns. 726.827 e 726.828, de
; Termo n. 9 726.823, de 1-12-1965"
1-12-1965.
Ferragens, ferramentas de . toda espécie..
Roberto Nicolsky =
Metalúrgica Ouro .Fno Ltda .
Cutelaria em -geral ,e o utris ,artigos de •
'metal saber:,,Alicates, 'alavancas,. ar- ..
São . Pauli')
São Paulo
1
Inás : de metal,' abridores de laias,'
arame liso ou - farpado, assadeiras,' . açu- ,
careiros; ..-brocas;,' bigornas, . baixelas,
:o - tua.° F
DESENVOLVIMENTO
bandeijas; bacias.» baldes, binibonieres.;
Braseileira bules;
. cadinhos, cadeados,' castiçais, colheres' para pedreiros:. correntes, cabides: •
chaves:- cremoneS,- chaves - de parafusos,
, .',Classe • 32
- ^ Classe . 22,
Para 'distinguir:.' Álbuns. almanaques, Parei' distinguir:- .Artetaws • de : mataria; conexões para..:encanamento, . Colunas, •
anuários.; boletins, Catálogos, jorna:s, -.)lastico e' de asilou:- . Recipientes tabri, caixas de metal 'Para. pertões;', "canos de
livros, _Peças teatrais , e cinematográfi- :.ados cle -' material 'plástico, revestimen. menti,- chaves de . fenda:: Chaves isglesa.. •
cas, programas de rádio e televisão, .:71.» •. confeecionados ' de substancias • ant. cabeções, canecas. cipos, cachepots.,
publicações 'res; istas, folhinhas impres- .nais e .: , vegetais: Argolas, a'çucareiros, centros de •, mesa, -:,coqueteleiras; caixas
sas e programas circenses
d no açõe Para óculos. bules» . bandeias. para acondicionamento -- de alimentos,
2,sek Oara .telefones, -baldes, bacias.- boi- caldeirões,' caçarolas, , cháleiras;. 'cafetel- •
Termo n.o 726.825 de-1-12-1965
Mie. caixati, carteiras: chapas. ' cabos rai; • conchas
'coadores; 'distintivos, do' Roberto Nicolsky
nata, terrame- aras e . titensiliob. • cruzetas, bradiças; eniadas,-- ':esferas,
' jaixas . pára .,acondicionamento' de •• ali. engates; . eagu:chos, ,enfeites para , arreios ,
São Paulo
alentos, -caixas de material plastiCO 'para estribos, :.esferas- para 'arreios,,'
, aterias • Coadore's copos. ^ canecas. , co.
deiraO; : fbrinões. " loices, : ferro : para :Cortar
iherea. :conchas,. cestas para aao. cerni..
ferrólhis, facas,';.- . 1acões, fecha--Mas.'. capas - para
.1e, :-Para livros duràs ferro ' comum a 'carvão, - *Cruteiras,' _
.:
^
aficas,:
•
cestos,:
castiçais
castiçaiipara
.
.
velas
i
funis: '-fôrmas para .doces, -freios -para
caixas :,: para 'guarda ‘. ^de'-objetos, cartn- estradas
ferro, frig:_deiras; ganchos,
i. hos Coadóres para ^ chá. descanso para
ganchos :pára quadros •
pratos copos e copio:aos • de plásticos
clara .• -sorvetes.', caixinhas ^- de '•. plástico gonzis .para -dárruagens; . insígnias; 11li•a, • • :. sohvetes;^ ' -^cotheriahas. pásinhas. mã,j, lánii nas, liroreiros, ' latas *: de ',lixo;
Jartinhos de plaSt
ico ^ para sorvetes.' for- jarras; machadinhas:- molas para , porta, •
si. inhas , de, p lástico para ,sorvetes.' discos. molas para venezianas,- martelos,: dar.mbreagens -, de ' material , plástico. acaba- retas, matrizes; ',navalhas; Puas; pás, pre.:,_
gos; 1 parafusos, -picões, porta-pêlo; pó:Meai': de , materia l . plstico •.' para sorve.
-es, estofos .. para objetos.. . espumas '., de seiras,' porta-pão, Porta-jóias, paliteiros,
ivIon. :". esteiras, -, • nfeites 'Iara :' automó- panelas, roldanas, ralos.. para pias,. rebiveis. -massas enti-ruldos, .- escoadores_ de tes, regadores; serviços de chá e café,
yratos:,. funis formas • para doces: •: fitas serras, serrOrei, sachos, sacarrolhai . teClasse i s
Para dist'nguir: Álbuns, : almanaques. ^sOlantes.: - Rimes, fios de,.celulose. : fechos souras, talheres:- atlhadeiras, • torqueze. •
anuários, boletins, ' catálogos, jornais, -sara -. bolsas, facas, . guarnições. guarni- tenazes, 'travàdeiras, telas dt arame, tor- .
livros, . peças teatrais e cinematográfi, '•bei' pára' Chupetas ',., mamadeiras. guar. neiras, trincos, : tubos 'para encanamento,
cas, programas de rádio e televisão. iiçaes oara ", porta-blocos. • ;guarnições trilhos para ..pirtas 'de: correr, taças,
publicações, revistas.- folhinhas impres- .ark, • l ictio-lifica' rforei e Oara - batedeiras travessas, - turibUloi; vasos, Vasáhànies'"
aos de• sornar, máquinas'
de multiplicar,..
sa e programas circenses
• e, verruma
•
• •
,•,

*I+
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da, data da. puhlioasão comam& a .
*urres la prazo de 00 dias para o deferimento do pedido.
Durante eme prazo podueo apresentar suas oposações ao Deputai:medi
braclonal da Propriedade Industrial aqueles' que se litigarem preudicados com
a coneeaslo do registro requerida
Termos ris. 726.829e 726.830, de
1-12-1965 •
Sarkis Mauad
-São Paulo

TRIChMPEIO
Tridetria &mei/ fira
•
•
Classe 12
Para distinguir; Aguardentes, aPeritdo
vos. an:3.- bitus. orandy. ~gr." Lervejas. 'eram, genebra. pia, ,kminel, licores. antas, punch piperraint.
amos de frutas sem álcool, vinhos, ver
moutb vinhos espumantes, vinhos
manados e wh:sky
Classe 43
Para distinguir': águas minerais. águas
gazosas, arttficfais. bebidas\ espumantes
sem álcool. guaraná. gazosa. essências
para refrigerantes soda, suco de trutas.
sifões. xaropes
Termos ris,. 726.831 e 726.833, de
1-12-1965
Sarkis Mauad
São Paulo

e . outros fins industriais, elevadora, máquinas Ciesempalhadoras, descascadoraa
ensacadoras, brunictoras• classificadoras.
ventiladoras, moinhos para cereais.
máquinas . secadoras, trituradoras. pulverizadora, fresas• polinizea, canchas,
tesouras mecânicas, tupias . máquinas de
abrir chavetas. marteletes, ventiladores,'
exaustores para ,torjas, bombas cenasfugas. rottaivaa de deslocamento e a
pistão para todos 'os fins. arietes, 'caldeirai e • turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e- transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas., martelos mecanicoa
e máquinas iimadoras, máquinas opera-.
trizes. rotativas ou cortadoras para uai,
nas ferro, aço e bronze. máquinas para
indústrias cia tecidos. teares, urdideiras,
ence.natórias, es puladeiras.. torcedeiras
meadeiras, rotos e roletas. orunidores
para cereais. enácminas para fabricar
papel •e máquinas de impressão, dínamos
e receptáculos
Termo n.9 723 . 835, de 1-12-1965
M.M. Produtora Cinematográfica
Limitada
Guanabara

'CONTAGOTA13".5

Indústria Brami/eira
C/asSe 42
Para. distingint: Aguardentes, aperitivos, an.:z. bitter, randy, conhaque. cervejas fernet, genebra. gin, /rumar, licores. lucrar, punch pipermint rbum.
sucos de frutas sem álcool. vinhas. ver- mouth vinhos espumantes, vinhos
quinados e urfi:siry
Classe. 41
Sucos e sumos de frutas e de legumes,
• doces em geral, frutas em caldas, em
ce,:.k compotas, em conserva e cristalizadas.
$ legumes em conserva, vinagre, condimentos para aPmentos e refeições
'
• prontas
Casse 43
'• Refrescos e águas naturais e artificiais,
• usadas como bebidas, a saber: Aguas
gasosas. naturais ou *ri:iterais; caldo de
cana. caldos de frutas: guaraair refrescos, refrigerantes: soda; haropes para
'refrescos ,
.7-ermo ste 726.534, de 1-124965
Idfistria de Máquinas Felmark Ltda.
São Paido

PELMARIC.
' Iridiístria Braeileira

Classe 8
Instrumentos de prec:são, instrumentos
científicos, aparelhos didáticos, moldes
de tõda a espécie, acessórios de aparelhos elétricos, aparelhos fotográficos, cinematográficos, maquinas talantes e
filmes revelados
Termo n.° 726.836, de 1-72-1965
Baluba Bar Ltda.
São Paulo

BA LUBA
Classe 33
Bar e restaurante
Termo

726.837, de 7-12-1965
T'erraço Itália S.A..
São Paulo

ITALIA

ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas,
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livro, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automoveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves,- porta-níqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, : selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para „arreios e valises

tanques, carros-irrigadoes, carros, caro
oças, carrocerlas, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veiculos, direção, desli.
a_eiras,
estribos, escadas rolantes, ele..
e
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos , de direção,
freios, fronteiras para veículos, guklão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. motocargas, moto turgôea,
manivelas, navios. ônibus, para-choques,
Termo rto 726.839, de 1-12-1965
Indústria e Comércio de Malhas Finas para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas,, raios para Neide.
"Chapli" Ltda.
tas, reboque, radiadores para veículos,
São Paulo
rodas para veículos, selins, triciclos, ti-,
santas para veículos, vagões. velocipedes, varetas de contrôle do afogador •
aceleradas, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

C HAPLI

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 726.841, de 1-12-104•S
Maricy Modas Ltda.
São Paulo

Classe 36
Para' 'distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, caparaitas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babaINDÚSTRIA BRASILEIRA
doeras. bonés/ capacetes, cartolas, cara
poças. casacSo coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados,. Chapéus, cintos
Classe 36
cintas, combinações. corpinhos . calcas Para ulsonguir: Artigos •oe Niculawram
de senhoras e de-crianças, calçbes, cal- e roupas feitas MI geral: Agasalhou.
ças. •camisas. Cansfsofas. camisetas aventais; - alpargatas, anáguas, blusas,'
cuecas.. ceroulis.• 'colarinhos. .cueiros. botas, botinas, blusões, boinas, baba.
safai, casacos, chinelos. dominós, •echar douras, bonés, capacetes, cartolas, carapes, fantasias. fardas para militares, co- puças. casacão, coletes, capas, c.hales.
legiais, fraldas. galochas, gravatas, ou-- cachecols, calçados, chapéus, cintos,
ros. logos de !Muerte, piquetas, lumes- cintas, combinações, corpinhos, calças
l uvas, • ligas lenços, mutila. meias de senhoras e de crianças, calções, cal-,
maiô*. mantas. mandrião, mantilhas pa-, ças, camisas, camisolas, camisetas..
' penhoar„ pulover. pelerinas cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
peugas. pouches, polainas,' pijamas. pu- salas, casacos, chinelos, dominós, acharnhos,• .• p erneiras.: quirnonos regalos pes, fantasias, fardas para militares, corobe de chambra, rolpao„ sobretudos- legiais. fraldas. galochas, gravatas, gorsuspensórias. saldai &banho, sandálias ros, jogos dl lingerie, jaquetas, laquês,
sueteres. shorts, sungas. :tolas ou ziacks luvas, ligas, lenços, mantõs meias,
Ibucas,. turbantes. ternos. uniformes maiôs, mantas, tnandribo, mastilhas. maletós, palas, penhoar, pulover, pelariam.
• te yestidos •
peugas, pouches, polainas, pijamas, puTermo n.° 726,840, de' 1-12-1965
nhos. 'perneiras. quimonos, regalos,
Bar — :Motor Ltd,
robe de chambre, roupao, sobretudo&
suspensórios, saídas de banho. sandálias. •
SãO Pardo
sueteres, shorts. sungas, atolas ou alacka,
toucas. turbantts. terno& uniformes
e vestido'
Termo n.o 726.842, de 1-12-1965
Arthur Anderson & Co

MARICY

Guanabars

Classe 33
Terraço, bar,, restaurante e boita
Termo a.* 726.838, de 1-12-1965
indústria e Comérc:o de , /41a/as. Bolsas
e Pastas Tan-Mar Ltda.
.
Silo Paulo

classe 6.
Para distinguir: Máquinas e )..o.r!= de
nácar/nas para todos os gim industriais:
Máquinas • de rosemear. serras macei*
=a motores elétrico& alternaiores terramentas e placas para tornas- geradores, plainas, máquinas de furas e cenINDÚSTRIA BRASILEIRA
trar.. torva mecânicos, prensas mecânicas, tnácininas amassadeiras. misturados
..' • Classe. 35 ,7
cie barro tniatesta compressora máquinas &latadas na copostrucão e eclaser. Couros e' ptles preparadas ou' não.' • ca•vação de estradas. mineração. sorte de murças, couros, vaquttas, pelicas, e arretos tefato, dos mesmos:. Almofadas de cairMadeira, movimento de terra,

rAN -MAR

0400,Ifir'41NA171.1114

Cla' sse 2, Para distinguir: Veiemos e suas nades
integrantes: Aros' rara bicicletas, automóveis, au ta-catninhões, aviões, -i.mortecedores; alavanas de cásnbio Lm-cos.
Faeques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de .4 raão e carretas. mainfionetes. carros anahukantes, caminhões.
carros, tratores, carros-berras

Classe 32
Boletim informatis,
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iitsiS/Xíra'cílii . felá dg!MICO com o art. 130 do Código dá Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
oossu 00#00 40 fie draitleta o deferimento do pádiclO irante se prazo poderáo apresentar suas oposições ao Departamento'
~nal da Proísriedadi Industrial amté/es que se julgarem prejudicados com a concesdo do regLstro requerido
•
.
Termo n.° 726.843. de 1-12-1965
Administração do Serviço de Loteria
• Federal
•
• Guanabara

Termos ns. 726.847 e 726.848, de
1-12-1965,
Geressit S.A. Indúsdtria e Comércio
São Paulo • k

Termos as. 726.851 e 726.852, de
1-12-1965 Indústrias Químicas Anhembi S . A.

Termo n.° 726.854, de 1-12-1965
Indústrias Químicas Anhembi S . A.
São 'Paulo

São Paulo r-

,z;
7 .4,
(#3
SN,

Classe I
Massas anti-corrosivas e massas
betuminosas de petróleo
Classe l6
Termos ns. 726.845 e 726.8 ,16, de
Massas anti-corrossivaí e massas
1-12-1965
,
betuminosas de petróleo
Geressit S.A. Indúsdtria e Comércio
,Termo n.9 726_849, de .1-12-1965
São Paulo
Farbenfabriken Bayer Aktiengellschaft
Alemanha
. Classe 32
Um periódico

•

Classe 2
Artigos da classe
Classe 3
Artigos da-classe
Termo n. o 726.853, de 1-12-1965
' Indústrias Químicas Anhembi S.A.
São Paulo

Termo n,-9 726.856, de 1-12-1965
•• Companhia Fábrica de Tecidos
Dona Isabel
Rio de Janeiro

MAGNAPHOSCAL

PRORROGAÇA0
SliIVAL7INHO'

Classe 41
Rações e forragens para animais

Incfús tria Brasileira

Termo n. 9 726.850, de 1-12-1965
Metalúrgica Coletti-Festugatto Ltda.
Riu Grande do Sul

Classe 23
Para distingtár tecidos em geral. tecidos para confecções • em, geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caro. casániras, fazendas e tecidos de
ã em peças, luta, lersey. linho, nylen,

paco-paco, perca] na, ratni, rayon, seda
natural, -tecidos plásticos, tecidos imper.i.
Nmeáveis tecidos de pano couro,
.
veludos

Classe
Masras anti-corrosivas e massas

laelitminosas de petróleO
•
• Classe 16
Massas anti-corrosivas e massas
. betuminosas de petróleo
--Termo n.o 726.844, de 1-12-1965
(Prorrogação)
Ileberlein 5 Co. A .G.

-

SJça

PRORRO(3ACÃO

_ T)

o1.1

Classe 23
Tecidos em vero!

Classe .3
Artigos da classe

Classe 48
Artigos da classe
Termo n.° -726.858,• de 1-12-1965
Classe 11 .
TER Turismo Transportes Entregai
Pequenos artigos d?.. metal. inclusive peRápidas Ltda. trechos de cozinha e de mesa

São Paulo

Termo n. o 726.855, •de 1-12-1965
TacidoST S. M. Teixeira Ltda..
; Guanabara

ruRisoo-ni4nsPoo7ÉS
' omita540n943

PRORROGACÃO"
EXIJAM ESTA MARCA
SEDROLÕ DOS MELHORES TECIDOS
Classe 23
Frase de propaganda

Classe 33
Serviços de transportes de passageiros..
encorne_ndas» cargas, entregas ráp:das
por via terrestre, aéra ou marítima.
Serviços com coirpra e venda de passagens. reserva de ?loteis excursões, por
conta própria e terceiros

Terrno n.° 726 .859, de 1-12-1965
José Vieira Alves

São Paulo

:URSUS
Classe '33
Para assinalar o seu p seudônimo, como
lutador de luta' livre, em lutas travadae
com terceiros -em circos teatros, mis..
Sói-as de televisão,- Táásios e outros
.locais
Terzno n.° 726.860, de 1-12-1965
Cultura Editõn, e Publicidade Ltda. .
São Paulo
•

ififormado7;7r(sTic4?)
Classe 32 - •
Boletins, catálogos, revistas e

jornada
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo GOM o art. 130 do Código da Propriedade ludiudrial. Da data da publiaação começar* a
urre& o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante...Me praia) po4oe.preuntu sua oposição§ açi Department*
Kaci" onal da Propriedade Industrial açudes que u julgarem prejud cada; coma concessão do registro requerido
.Termo n.° 726 .857,. de -1-12-1965
Companhia
brica de • Tecidos
. • Dona .Isabel
•Rio de janeiro
-)

•

Tèrrno n.0. 726,865„ de _1-12-1965
•Sucena ImOveis S.A.
São Paula

.•

dos em pó.. -.pasta, liquidos e
traa, o trataniento dás unhas,
ventes e vernizes, removedores da mu:
cuia. .glicerina er tunada para os cabelo.
e preparados 4,para • descoloir unhas.
mlios e pintas ou sinais atificiais, óleos
para a pele

4

$ ENNA
Classe 32
Para dist:nguir: Albuns, almanaques.
tri a Bras!lei ra
, anuários, boletins, catálogos, .iorna.s.
livros, peças teatrais e cinetnatográti.
cas. programas 'de • rádio e tellvisão.
• Classe 23 .,
Tecidos de . algodão eni,.-pca, de sua unblicaçóes, .reviStas, IolhinhaS impres,
sas , e, programas circenses
indásrf:a , e comércio .
n
Termo
ri. 726.866, de 1.12-1965. Têm° n. "726.861 ; de 1-12-1965
Sociedade Beneficente dos Cbauffeurs
Empresa Jornalist:ca Brasileira S.A.
-;
dei' Estado de Sã oPau/o .
.
'Guanabara
São Paulo

I1t

7

.

OLOBO MOTOR

-d PRONTO SOCORRO
SÃO CRISTON/ÃO"
SA0 PAUL('

Classe 32
rafe, dist nguir: Almanaques, agendas.
anuários.- álbuns impressos, boletins Catálogos. edições impressas, revistas, Or.;
gãos de publicidades, programas radio:
fónicos,. rádio-televisionadas; peças, tea..trais e cineniatográf:eas. ' programas •
•circenses

.

•
Classe 33
•.TitUlo de Estabelec:mnto

,

Termo n.° 726.864, de 1-12-1965
Alexandre Petrocokino
São Paule

'Termo n. 7,26.862,- de '1-12-1965
.Empresa Jornalisrca Brasileira S.A.
• /uanabara
•

SUPERFICIAL
1ND, BRASILEIRA

MOTO GLOBO
•

- -Classe 32
t•
nguir: AlinanaqueS, 'agendas.
Par;..
• . anuários, Tnins impressos; btiletins. .ca.• Aálogos, edições impressas, revistas;: 6r' gãos • de publicidades. programas radio'tônicos, rádio-televisionadas, peças tea. tias e cinematográficas.. programar
circenses • .

,

Ternio n.° 726.863, de. 1-12-1965
Empresa Jornalisrca Brasileira S,A.ninnabara

•

MOTOGLOBO
. Classe' 22 ,
,
Pará '.disi.ngUir:. 'Almanaques. ..agenuas.I

:

'inipressás, boletins. ca, tálogos., edições -impressas, • reviistas.:.ór
de .. rubi i c idadeS;2 prOgranias radio=
fórileos ,rádio-televisionadas, Peças tea:Ira:S e zinetnátOgráficas •programas
•
CiTCCTISe5..

.

. .

- Classe 4h.
Pa ra distinguir: Perfumes. 'estencias extratos.. água de colónia, água de touca.
dor. água de beleza. água de . quina
agira ie rosas. água de al'azema. tique
Para barba loções e tónicos para os
cabelos, e para a 'pele. brilhantina. bandolina, . "batons" cosméticos, hiadores
de penteados. petróleos. 'óleos' Para 'os
cabelo creme revanescen e: crernes dor.
ãurosos' e omadas para limpeza da
pele . a ''tnaquilage".. lepilatórios.
clorantee; vinagre, aromático.. pó de 'arroz
e talco perfumado ou não, "Japis- para
pestana , e sobranceiras, pregados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o 'rosto e para os lábios, sabão e creme
para ' barbear. Sabão liquido perhimado
não. 'sabonetes, Word:leias em ,pd.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos,. pentes, ]vaporizadores de perfizme; esédvas para dentes, cabelos,- unhas
e cflioe. saquinhos perfumado. prepara.

'

,

1

p

.

BRASILEIRA

r

• ,lasse 38 •`
'Para
Vmpressos em geral, e
'artefatos - de papel • e papelão, eiplices,
bandejas, paDelão, blocos de papel,
cartões comerciais e de visita, cadernos,
copos de pape1; duplicatas, envelopes,
f:chas, folhinhas: e embalagens de papel
e papelão, " guardanapos de rpael, notas
promissórias, • papéis de cartas, :papel
-higiênico, papel de embrulho, -papel
almasso, papel de escrever: pastas de.
• papelão, pratinhos de -papelão

:

Classe 36
Calçados e saudálias em geral
Têrino n.° • 726.872 ,de 1-12-1965
Suce Imóveis S.A.,
São Paulo

IND. BRASILEIRA

7

AR T 161 ANO

9

• Têrmo n. 726.867, de 1-12-1965
" João Marques dos Santos
São Paulo

" . -

9

Termo , n. .726 ..871,- de 1-12-1965
- Cia. Prada Indústria e Comércio
São Paulo
-

.

.

Termo n.° 726.868, de 1-12-1965
João Marques dos Santos
Sào
• Paulo

$ENHA

seu lucro
apoiado em plonificacão
Pleno Suma de Lucro Total

Classes: 33 e 38
Insígnia Comercial,
Termo n.° 726.873, de 1-12-1965
José Vicente de Camargo
São Paulo

SAO PAULO
Classe 33
f itulo de Estabelec:mn to
Têrrno n.° 726.869, de 1-12
Suceria Imóveis S.A-

iric ç

Paulo •

APARTAMENTOS

Et4

CONOOMINIO'

Classe 28
Cabides plásticos

.
Classe 32.
Termo ti,° 726.874, de 1-12-1965
Para distinguir:À Álbuns,' almanaques. Mármores & Granitos Fluminense,
anuários, boletins, catálogos, jornais'
dústria j Comérc:o Ltda.
livros, peças teatrais e cinematográfi'
Rio de Janeiro
cas, programas de rádio e televisão.
publicações, revistas, folhinhas impres,
sas e programas circenses
Termo n.° 726.870, de 1-12,1965
Cal Fortaleza- S.A
IMOSTRIA BRASILEIRA
São Paulo
• 4,
Classe .1à
•Artigos . da class4,

.

_

I

FLUMINENSE

F 0! TALEZA"
. IND. CRASILEIR:IN

•
Classe 41
- Rações para aves, bovinos e sumos

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50'

9

.

Termo n. 726.8752 cie 1-12-1965
Chic Bar Ltda
Rio de Janeiro .

CHIC BAR
- Classe -41classe
Artigo
..

(

