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N." 157.534 - Fiação Amparo
S. A.
N. 157.535 - Antônio Alarti,
nelli Munhos.
N.° 157.537 - J. Callas & Cia.
N.° 157.539 - Luiz GonçalYog
N.° 157,282 - Luiz Soares Cerda Silva.
doso
N.° 157.540 - Luiz Gonçalves
N.° 157.290 - Fábrica de Tolda Silva.
dos Dias S. A.
N. 157.541 - Paulo Gross.
T. B. CosinétiN.^ 157.295
N.° 157.542 - Persio Fernanticos S. A.
des- Inmenta.
N.° j57.296
Abran Czauski.
N.° 157.543 - Imre Files.
N.° 157.300 - Luiz Carlos CorN.° 157.544 - Gottfried Ilagger.
(1050.
157.545 - Antenor Amare
N.° 157.310 - Estiras Acioli de daN."
Silva.
Oliveira.
N.° 157.546.- Vitorino Gonçal.
N.° 157.323 - Indústria e Co- ves
Pereira.
mércio Aros S. A.
N.° 157. 548 - Reflex
N.° 157.324 - Indústria e Co- cação de Impressos Ltda.
mércio Arcs S. A.
N.° 157.555 - Gunnar lvar Fre.
N." 157. 332 - José Palácio.
dholm.
;
N. 157.335 - Henrique Aleira
N.° 157.660 - Bruno Dei Tio.
do Menezes Justa.
. N.° 157.661 - Vittorio Macei.
N.° 157.362 - Eteocles Carlos lar.
Alberto 1,am-indo.
N.° 157.815 - Dito FeJts de Lia
N.° 157.365 - Juan Antônio Roca.
Saichez Saenz.
N." 157.810 - Alonarca Olivier°
N." 157.400 - Karl Josef Mader.
N.° 157.817 - Antônio Varella.
N.° 157.409 - Kichi Anemiya,
N.° 57.818 - Antônio Varella.
Takashi Amemiya e Akira AmeN. 157.820 - Societe Rhodia•
ceta.
iniya.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N. 127.422 - Lyses de Uiveira Couto.
N." 128.016 - Dynamit Norel
N.° 105.109 - Iloledo Scale Aktiengesellschaft.
Corporation.
N.° 128.1154
Ernst Josef LamN.° 106.867 ontecatini, So, berg.
ciciá Generale Per L'Indusria MiN.° 128,663 -- Indústria de Poneraria e Chhnica e Karl Ziegler. pelãe e Caixas Andrade S. A.
N" 110.304 - Leo
N.° 128.850 - Vitriplex S. A.
N.° 112.514 - Massashi Sumida Indústria e Comércio.
N.° 113.043 - Emiliano MarN.° 129.889 --- Texaco Devolopques Guerreiro.
ment Corporation.
N.° 129.942 - OWens Corning
N.° 113.622 - The Dow ChemiFiberglas Corporation.
cal Company.
N.° 130.164 - Compagnie de
N. 114.337 - llermann Goldei.
N.° 116.224 - Halliburton Com- Saint Gobain.
N.° 130.263 - Didier Werke
pany.
A. G.
N.° 116.735 - Roussel Uclaf.
N.° 130.719 - Arbed, Aciéres
N.° 117.758 - Elza Campos de Reunies de 13 , Pbach Eich DudeSouza.
!ame S. A.
N." 118.067 - Juel Vianna.
N." 131.211 - IloOke Chernical
N.° 118.768 - The Dow Chemi- Corporal ion
cal Company.
N. 131.247 - Sociedade de insN.° 119.029 - Zavody 9, Kvet- talações Belo Horizonte Ltda.
na, Narodni Podnik.
N.° 132.183 - Quimex do BraN. 119.590 - The PIWC
sil Instaladoraes de Indústrias
Qumicas e de Explosivos S. A.
N.° 157.441 - Alecânica Radial
N.° 133.559 - Willys Alotors S. A.
N.° 1 9 0.298 - Leoa Tchobanian
N.° 120.345 - Dunlop Rubber Inc.
N." 157.412 - Mecânica Radial
N.' 133 .560 - Willys Motors, S. A.
Company Limited.
N.° 120.730 - Wlodyslaw Dia- Inc.
N." 157.443 - At2cânies Radial
mand.
1 N.° 130.968 - Trico Products S. A.
N.° 122.109 - Vicente Monte- CorPoralion.
N.° 157.444 - Inventio AktienN." 130.922 - Dresser Indusresso.
gesellschaft.
N.° 123.890 - The Do' Cliemi- tries, Ne.
N.° 157.44(3 - Ilose Correia de
N.° 131.040 - International Mac
cal Company.
:Silva Loureiro.
Gregor Organization.
N.° 123.978 - The Dow (leiN.° 131.334 - International BuN.° 157.447 - Metalúrgica Mo•
cal Company.
..s.e, siness Machines Corporation.,
netti S. A.
N.° 124.860 - Chicago Bridge
N.' 157.448 - João de Deus
N.° 133.985 - Orlan Indústria
& lroi Company.
Filho.
Eletromagnetica e Plástica Ltda.
N.° 124.869 - Manufatura de N.°157.186 - Jacksoi Compton
N.° 157 407 - Elza Milwarn
Quayle.
Gravatas e Lenços Duplex S A.
Dantas de Araujo.
N. 157.187 - Vidros Corning
N.° 157.468 - Elza Alilward
Manufatura de
N.° 1 9 4 870
Brasil S. A.
Dantas de Araujo.
Gravatas e Lenços Duplex S. A.
N.°157.188 - Ernsto ZadonoN.° 124 871 - Textele S. A.
N.° 157.471 - Dai Ichi Koshuha
N. 124 993 - Eduardo Sabino wskY'
Kogyo, Co. Ltd.
de Oliveira.
N. 157.190 - Buck K G. (.11e N.° 157.487 - Lucia Neide SanN.° 125.290 - Castro & Masilah mische U. Techinische Qualitats- ches.
berze.ugnisse Vorm, Dr. log. Hans
N. 157.491 - Mount Hope MaLtda.
Buck.
ch'nery Limited.
N ' 126.202 - José Papautsky.
N.° 156.232 - Controles Atito-N.° 126.873.
Anwar Abud e máticos
N.° 157.495 - Kichi Amemiya,
Somar Ltda.
Tiabik
N. ' 1,11' 241 - Rohm & Haas Takshi Amerniya e Akira Amemiya
N.° 127.147 - Alberto Tabet It.onipany.
N. 157.514 - Borg Warner In
T obias.
N.° 157.263 - Valmet do Bra- dústria e Comércio Ltda.
N.° 127.195 - Gino Grilli.
sil S. A. Indústria . e Comércio de
N. 157.533 - Alexandre Elias
N. 127.196 - Gino Grile
Tratores.
Nader e Edgar Oliveira Rodrigues
Exigências:

N.° 157.821 - Ub irajara Vitoria
da silva.
N." 157.822 - Avram Alperin.
N." 15, 823 - Avram Alperin.
N.° 157.835 - Unjon Carbide
Corporation.
N.° 157.830 - Luiz Carlos Soa.
res Couto.
N.° 129.306 ê Dunlop Rubber
Company Limited.
N.° 150.597 _ Carmen ° Rosa.
N.° 157.420._ Joh. Hans Cru,
newald.
N." 157.427 - General Foods
Corporation.
N. 157 •31. 157.432 e 157.439
- Milton Silva.
N.° 157.441 - Pedro Nathanson
Mobantilat.
N.° 157 1327 e 157.626 - Meta.
Zacearia Ltda.
N.* 157.629 - Marco Antônlai
Canano MartinhcZ
N.° 157 (3 96 - Habra Work Wt.
lbelm P. Ott.
N.° 157 081 - Samoila Feiner
Finkter e Erno Guttmann.
N.° 157.697 - E. I. Do POOre
de Nenours And Company.
N.° 157.419 - Vickers Arra..
tronas (Enuineers) Umited.
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As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até às
DIRETOR - ~NAL
15 ' horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até ás
CHEPE DA a p çXo OF Rroaolo
CMEPN no SERVIÇO OP PUBLiCAÇÓES
11,30 horas.
FLORIANO
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
As
reclamações
pertinentes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros . ou omissões, de9E0.0 IP
viirão ser formuladas por es•wdllo de pubiloldade do axpeelhanto do Oepa•kurrwante
crito, à Secsin de RedaçãÇ dos
Nacional do Propriedade InduatrIal do Minleterio
9 Ús 17> horas, no nniximo
de IndOatrha • Comercie
ate 72 horas após a saída dos
Imprtsso nas oficinsecto Departanitnto de Impunes Nacional
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser'
ASSINA TURAS
dactilografados e autentieados,
ressalvadas, por
FUNCIONÁRIOS
em ie di. REPARTIÇÕES E PARTICULARES
reit°, rasaras e eb,eadas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o
600,. Semestre • • . Cr$
450j
. • Cr$
exterior, que serão sempre Semestre
Cr$
Cr$ 1.200, Ano
900.1
Ano
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer épo-I
ca, por seis meses ou um ano.! Ano
Cr$ 1.300, Ano
Cr$ 1.0"
- As assinaturas vencidas.!
poderão ser suspensas sem parte superickr do citd2réço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovaçõe, com antecedência
a verificação do prazo de vali. que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
dade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

-

•

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

N." 417.366 - Sherolatum Ns. 157.414 e 157.415 - MarContinental Oil Co. - Classe 1.
tin Ilitganes.
N.° 417.463 - Gemaco - Engenharia Arquitetura Construções
Diversos:
Ltda. - Classe 16.
N. 109.694 - .1. R. Geigy S. A. Gemaco
N.° 4.7.998 - Geripiain - Ins- Torno sem efeito o despacho tituto
Bioquímico Maragliano Lide arquivamento urna vez une a mitada
- Classe 3.
exigência publicado foi cumprida
N. 422.282 - Dedal de Ouro
no prazo regulamenta..
- S. A. Indústrias Reunidas F.
Exigências
Matarazzo - Classe 38.
N.° 471.422 - Lanimasa - M.
Urines com exigênciss s Almeida S. A. Engenharia Comércumprir:
cio e Indústria . - Class , 11.
sN." 124.211 - Egyesult GyogysFrase de propaganda defezer és Tapszergyar.
rida:
N.° 127.001 - M. K. M. KnitMills Inc.
N.° 290.418 - Gás Podoreso o
N. 129.250 - Ernst Ilenning Mais
Famoso -•Liquigás do BraJensen.
sil
S.
- Classes 1, 4, 8, 11 e
N.' 130.330 - Celanese Corpo- 47 art.A121.
ration of America.
N. 130.340 - Merck &-Co. Inc.
Titulo de estabelecimento deN." 131.627
Amp Incorpoferido:
rated
N. 153.550 - Forma S. A. MóN . 208.026 - Ferrag,ms Page
veis e Objetos de Arte.
- Ricbard Franz Cia. Ltda. EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE MARCAS

De 21 de maio de 1905
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.° 4.048 de 29-12-65 e
10 dias para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não tendo
volido nenhum interessado serão
Jogo expedidos os certificados
abaixo.
Marcas deferidas:
N.° 297.615 - Printegal tricia Importadora S. A. - Clas-

se n.° 1.

N.' 306.408 - Maracanã Arlindo Moreira - Classe 32.
N." 323.133 - Agência (inana-

bara Automóveis - Abram lizyr
Zyngicr - Classe 21.
N.° 333.963 - Confiança - Antônio Bino dos Santos - Classe
n.° 41.
N." 417.453 - Kent - Cia.
Swift do Brasil - Classe 41.
N. 417.755 - Passarinho Silva Gomes Ind. e Comércio Alimentício - Classe 41.
N.° 418.397 - Cocadada - Milton yres de Lacerda -.- Classe 43.
•

Titulo de estabelecimento In.
deferido:
N.° 418.001 - Rede Paranaense
de Rádio - Pedro de Alcantare
Worms - Classe 33.
Diversos:
N.° 419.380 - Poliplastic Ind.
e Comércio S. A. - Aguarde-se.
N. 4 21.770 - Antônio Maurino

Pena - Aguarde-se.
N.° 442.215 - Bebidas Merino
S. A. - Aguarde-se.

-N.° 418.766 - Alfa - Fáb. de EXPEDIENTE DA SEÇAO DE IN.
TERFERENCIA
Gazes Medicinais Cremar S. A. Classe 36.
Notificação
N." 419.842 - Sobrarco - Sobrare° SOC 3rasileira de Equipani..nios de Ar Comprimido Ltda.
-- Classe
N." 121 216 - Luiz XV - Lanches I.niz XV Ltda. - Classe 41.
N." 221.232 _ islag - Lincoln
NeHay -

Classe 16.

DIA 21 MAIO DE 1965

Uma vez decorrido o prazo de se•
curso previsto no art. 11 da Lei 1G-18,
de 29 de dezembro de 19131 e mais
dez dias para evenuais juntadas de
recursos, e do mesmo não tendo valido nenhum interessado, serão logo

'expedidos os certificados abaixo:
N. 421.228 - - Verlimpo - OrClasses 11 e 16 tirt. 117 n." 1.
lando :t Ionle Parente - Classe 46.
Marcas Deferidas
N.° 417.489 - Crdi Pio N." 421.359 - Asas -- Asas ImUszer Sztanali;;I: - 39 ar- porls(;era e E y portadora Ltda. N 9 127.177 - Toureiro - Henrique
Classe 41.
tigo 117 mi.° 1.
Iirndo & Companhia Limitada - cl.
N.." 424 839 N." 322.433
Proeine Produ- Proiar - Elétrica
Cr onl i no - 1 :lasse 4 :3 -! N9 133.811
. .
tora uriera:vo , w:ifica
Procine
.o.ar Lamitaaa
- c . is.
N.° 425.911 - Suplex - Arlin- N9 155.941 - Remi - MéxIulnaS
Produlora Cinen1:11) g
. ifica Ltda.
Jo
de
Oliveira
Tavares
Classe
- Classe 8 art. 117 n." 1.
Ar;cola..s nomi Sociedade Ani,nima
n.° 8.
- cl. 5.
N.° 293.506 - Centro, N.° 428.988 - Niara NO 157.699 - Sumesa - Bedrich
Lnda Central Ltda. -- Classe,41.
N.° 397-.612 Patricia miro Barbosa Campos - Classe 48 Kahl - cl:.sse 41 (com ,?.xclusão de
N." 433.560 - Dycron -- S. A. molhos e condimentos).
Importadora S. A. -- Classe I.
N9 175.35 - Restaurante e -PenN.° 297.614 - Ps ; n' . ui Pa - Cotonificio Caven - Classe 36.
N. 479.975 - Detertex - Ind. são Caravela - Burki Corvol Litricia Impor:adora S. A. - Clas.
Mineira de Produtos Químicos Li- mitada - cl. 41.
se.el.
NO 193.227 - Phenix - Textil InN. 301.340 - A :n.111.:1 de ()aro mdada - Classe 4f1.
dustrial Pieri & Delli Sociedade Ano- M. \Vnjellenherg - Class p 36.
N." 489
- Normohepar
N. 301.601 - Globo - Luiz .1o5° Jorge Paulo de Proença "- n!rna - cl: 31.
N9 219.234 - Pé Três - Henke!
Tavares - Classe 41.
¡Classe 3.
& Cie GBBII - cl. 48.
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Marcas Deeertdal
Nome Comercial Indefridal
Francisco Ferreira Leite (junto a
}19 223.027 - Omniavit - Marcel• nPeeompentia inlustrial no 28.698-64e
a° Mamara & Cia. - ci.. 3,
NO 302.2.1 - end. QUirnica Moda- - Satisfaça exigência.
N9 130.874 - Triunfante - A. T.
1.19 245.333 - Agfa - Agfa Moda Silva & Companhia Limitada - late Ltda. - Ind. Quimica Modela° Agencia de Viagens Rio Tonta S.A.
el. 1.
tiengesellschaft
Ltda. (junto ao título n9 246.184). - Saiasd. 86.
Ne 243.057 - Anhauguerra - Alefaia exigência.
No 135.54 Albion - Indústria
xandre André - el. 41. (cone ex- Carioca de Tintas Limitada - clasNo 281.380 - S.A. White Marins.,
Titulo de Estabelecimento Indeclusão de doces secos).
- Satisfaça exigência.
ferido:
se 38.
N9 275.494 - Lonitargos - Argos
Externato Atlântico Ltd. (junto a
N9 144.732 - Seleções Brasileiras
Industrial Sociedade Anónima - el.
N9 271.011 - A Renasceça - A marca 264.290). - Satisfaça exigende Letras - &varino Pereira Fortes Fulginiti
23.
&
Cia.
Ltda.
el.
40.
ci.
- el. 32.
N° 284.970 - Rio Inflita CofecN9 288.548 - Coimbra - .7. CoimLaboratórios de Produtos CientífiN9 148.997 - Rádio Point Bleu Oca Carioca de Roupas de Criança cos Nervo Técnica S.A. (áunto a
bra e Ind. - ci. 6.
N9 295.453 - Jangadeiro - J. Ida- Radio - Soolete Anonyrne Point Ltda., el. 36 e 87.
marca n9 294.203). - Satisfaça exiNY 286.708 - Torrefação e Moagem gência.
cedo Sociedade Anónima Comércio • Bleu - cl. 8.
Zé
Brsil
Torefaçáo
e
Moagein
Ze
158.018
Vogue
aogue
VaN9
Agricultura - cl. 41.
No 383.678 - Certa Contabiliciatde
Brasil Ltda., cl. 41.
nities Limited - el. 48.
N9 298.354 - Cotonificio Rio BranN9 296.863 - Casa Paraibana de Econômica Rexisões e Advogeato S.
166.524
Muni
Alvarez
N9
co - Cotonificlos Rio Branco SocieTecidos Ltda. - Casa Paraibana de A. - Satisfaça exigência.
Filhos Ltda. (Viúva) - el.' 41.
dade Anónima - cl. 23.
N9 434.753 - Ricitex Ind QuimiTecidos Ltda., el. 23.
189.998
Chiquita
Bacana
No
N9 298.437 - Ligas - Liquidas
caa Ltda. - Stisfaça exigência.
297.214
Casa
Mundial
I
N9
Fábrica
de
Bebidas
Rio
Lisboa
Limido Brasil Sociedade Anónima - el.
N9 480.027 - 470.026 - Lotacar
Taboada, el. 36.
tada - cl. 42.
47.
Transportes Ltda. - Satisfaça exi298.638
Vistalinda
ImobillN9
No 299.370 - Perfecta Preta gência.
No 195.691 - Vinaloo - Ind. de
Proaço Produtos de Aço Limitada - Bebidas e Vinagres Vinaleo Limitada ári Estância de Recreio Ltda., alue
Pro Plan Publicidae Ltda. (junto
n9
33.
el. 11.
- el. 43.
• No 301.242 - Eletrolutre - Nade a marca 231.101). - Satisfae aexi208.508
Iria
Henrique
SomN9
N9 298.684 - Tamoyo - Tamoyo
gência.
B Deauech, cl. 1 e 14.
Construção e • Terraplanagens Limita- mer - cl. 49. No 36.118 -Lab. Produtos CienNo 302.089 - Borracheiro e AcesSwing
inBimbo
N9 247.668
da - el. 18.
sóros Penha - Boracheiro e Acessó- tifico Nóvo Técnica S.A. - Satisfaça
dústria
e
Comércio
Ltda.
cl.
48.
N9 2e9.028 - VM 40 - Aços Vilrios penha Leda., el. 21 - 39 -- 8 - tidgência.
lares Sociedade Anónima - cl. 5.
255.499 - Portugal - Produ- 11 - 33.
N9
N9 299.038 - VM 20 - Aços Vil- tos Alimentícios Portugal Ind. e
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N9 303.632 - Imobiliária Santa Pé
lares - cl. 5.
DA DIVISÃO JURIDICA
Comércio Limitada - cl. 41.
- Imobilária Santa Fé Ltda., clasN9 282.583 - Ufa do Brasil - Er- se n9 33.
N9 299.377 - Perfecta Soral Exigências
Proaço Produtos de Aço Limitada - nesto Remanl - el. 8.
KolNO 307.368 - Modas Lory
N9 266.687 - Sinale° Uniâo de Imann te Cia. Ltda., cl. 36.
el. 11 (com exclusão de aparelhos
Em 21 de maio de 1965
Bebidas Indústria e Comércio Limide barbear).
N9 319.546 --Spring - Cleonildo de
N9 304.898 - Lepetit - Labora- tada - el. 43.
Aruda. alue 8 - 13 - 23. - 36 Patentes e têrmos baixo menciotórios Lepetit Sociedade Anônima NO 259.794 - Propiol - Labs. 10 - 11.
nados com exigência a cumprir:
el. 41.
Farmacêuticos Espasil Sociedade Anta
C. B. E. Companhia Brasileira de
Exigências
N9 305.589 - Magas - M. E. rama - el. 3.
Extrueão - no pedido de cancelaN9 292.049 - Zedbed - W. Steel
Guimarães Importação, Comércio e
da ,patente n9 68.052 - PriTermos com exigências a cum- mento
& Co Limited - cl. 40.
vilégio de Invenção.
Ind. Ltda. - el. 46.
prir:
N9 293.611 - Gec - Giovanni CliJosé Nelson Aquino - no pedido
N9 308.777 - Epson Lancer - Ca- vinato - cl. 8.
de restauração do termo no 100.115
sa José Silva Confceçóes Sociedade
No 151.456 - Soto Maior & Cia. - Modelo de Utilidade.
N9 296.271 - Cavalinho - Livans
Anônima - el. 36.
N9 165.995 - Richard Klinger Lieeruo Narita - na restauração do
N9 310.421 - Policia Magazine - de Castro - el. 48.
mited.
teimo n9 94.976 - Modelo de UtiN9 296.915 - Baby King - VaEditóra Legislação Federal Limitada
N9 242.682 - Escritório Técnico lidade.
ram Motores Sociedade Anónima - ci. 32.
Prumo Ltda.
N9 96.193 - Toledo de Toledo Piza
el.
8.
N9 312.059 - Copasa - Copaaa
N9 250.496 - Bemoreira maquinas e Almeida Jaime.
No 296.959 - Regina - endústrias S.A.
Construtora Paulista Sociedade AnôN° 121.514 - William Raymond
Reunidas Irmãos Maluf Limitada nima - el. 16.
N9 2e4.433 - Escritório de Cons- O'Day.
cl. 43.
trução e Eengenharia Ecel Ltda.
N9 106.910 - Ciba Société Anonyme.
N9 316.568 - Cascata - Anderson
N9 301.315 - Hertacreol - Lab.
No 29.448 - Cozzolino & Cia. LiN9 113.435 - Joseph Bencroft &
Clayton & Cia. Ltda. - el. 41. Hertape Ltda. - el. 2.
mitada.
Sons Co.
(com exclusão de café e neixes em
No 147.051 - Rohr Corporation.
No 302.037 - Lad y Ipe
conserva).
No 301.640 - Gazola & Cia. LiNo 155.300 - The National Carda
N9 320.496 - Ray Noz - Tintas Brasileira de Ind. e Com. Cinte So- mitada.
Registar
Company.
N° 302.567 - Antônio Carlos Souto.
e Vernizes Ray Nex Limitada - cl ciedade Anônima - cl. 41.
No
302.313
Desiree
.ab.
Zam1.
Notificações
beletti Sociedade Anônima - classe
Diversos:
48.
Insignia Deferida
E convidado: Iteinaldo Ferreira de
No 109.417 - Warner Lnternacional
No 302.792 - Bingo - Carter Pro- Corp.
Oliveira Mala, a comparecer a este
- Aguarde-se.
N9 321.920 - CMISP - Comp. duts Inc. - el. 48.
Depertamento, a fim de tomar conheNo 136.336 - Duarte Coas
Mecânica e Importadora de São PauN9 303.191 - Anastreptina - Lab.
cimento do pedido de cancelamento
lo - el. 2, 7, 8, 11, 15, 16 (artigo Lepetit Sociedade Anônima - cias- Aguarde-se.
No 177.607 - Lord - Paula & Cia. da patente n9 63.421, Privilégio de
114).
se 3.
Invenção, requerido por Meneio MaLeda.
chado & Cia., dentro do prazo de
No
213.309
Onstituo
Pinheiros
No
303.559
Casa
Verde
IndúsNome Comerciai Deferido
dias.
tria e Comércio de Vidros e Moldu- Produtos Terapeutice S.A. - Aguar- sessenta
E convidado: Parke, Davis & Coma
de-se.
Casa
Verde
Limitada
classe
Ne 311.430 - Fábrica de Móv is
a comparecer a este DepartaNo 259.760 - Gunthrer & Ci. - erny,
14.
e Colcheias Liberty Limitada - (a
mento, afim de tomar conhecimento
Agurde-se.
9
303.995
Vel
Epil
alondo
N.
109 n. 3).
cio pedido de cancelamento da paCury, cl. 48.
N9 ;79.426 - Vulcan Material tente de n9 64.767, Privilégio de InTitulo de Estabelecimento Deferido
N9 304.613 - Mototácna - R Bor- Plástico S.A. - Aguarde-se.
venção, requerido por Inquibraa SoN9 295.084 - lelacmat S.A.. - ciedade Anônima Indústrias Químicas
ghof Mototécna S.A., cl. 6.
Ne 213.252 - Bomboniere Novo
dentro rio prazo de sessenta dias.
N9 306.600 Trde - Trade Im- Auarde-se.
N9 302.56 - Ivaldo de Almeida. Mundo - Soc. Grandes Hotéis Mie portadora Comércio e Representações
É convidado: Johnson & Johnssone
Aguarde-se.
vo Mundo Limitada - cl. 41 (arti- Ltda., cl. 1.
a comparecer a este Departamento,
go 117 n. 1).
No 307.008 - Sottex Soc. Técnica a fim de tomar conhecimento do peN9 307.089 - Graf Faca - Graf Textil
dido de cancelamento da patente
Ltda. - Aguarde-se.
N9 271.504 -Fábrica São João - Fac Ltda., cl. 6.
No 315.737 - Ind. e Com Stre Li- no 65.791, Privilégio de Invenção, rea
Orlango Gadelha Simas & Irmão No 307.282 - Rener - S.A. Arte- mitad.
auericio por Indústrias York S. A.
- Aguarde-se.
ci. 41 (art. 117 n. 1).
fatos de Cimento Renner, el. 16.
Cirúrgicos, deratro do prazo
N° 320.459 - Rabino Ind. e Co- Produtos
N9 302.593 - Bar e Lanches TriNo 307.448 - Tabajra - Nacim & mércio
ec ressenta dias.
S.A. - Aguarde-se.
bunal - Bar e Lanches rribunai Li- Cia., el. 41.
mitada - cl. 41, 42 e 43 (artigo
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
No 308.039 - Valmar - PanificaExPEDIENTE DA DIVISÃO
117 ri. 1).
E SEÇÕES
dora Valmar Ltda., el. 41.
JUR1DICA
N9 303.444 - Canadá %ataque No 313.173 - Hipotalmin - Lab.
Estabelecimentos de Modas Canada Darsay do Brasil Lda.. el. 3
Dia 21 de maio de 19435
(Republicados)
Sociedade Anónima - el: 33. 36 (arNo 315.393 - Catre Personalisada
tigo 117 n. 1).
- Ind. Dante Ramenzoni S.A. el.
Exigências:
bis 21 de maio de 1965
No 303.562 - Loteadora Ilha feral- n9 36.
- Joaquim Gogasa de Almeida BenNo 54.960 - Canadian Nickel ProN9 319.575 - A Parisiente
Notificaçõo
ducts Limikted. - Satisfaça exigênel. 33 (art. 117 n. 1).
¡nein Bortman, Cl. 33.
cia.
N9 315.904 Hotel Sul AmericaN9 319.834 - Zargo - Real ManuUma vez decorrido o prazo de
N9 112.817 - iles Laboratories Inc recurso previsto pelo artigo 14 da
na - Joaquina Maria de Castro - kymica de Sabões Tauro Ltda., cl.
Satisfeea
exigência.
eis. 33, 41, 42 e 43 (art. 117 n. 1).
nO 48.
Lei de 29-12-61 e mala dez dias para

1592 Quarta-feira 26

de 1965

OIARIO OFICIAL (Seção III)

uniievar Limited (na transferênExigências
eventuais juntadas de recursos, e do
cia da marca Mentasol n9 184.694).
plasmo não tendo valido nenhum inUnilevar Limited (na transferência
Térrhas com exigências a cumteressado serão logo expedidos os
da marca Icilma no 242.723).
prir:
certificados abaixo:
Unilevar Limited (na transferência
NO 430.305 - Anderson Ciayton & da marca Pin Up n9 239.010).
Restauração de Marcas
•
Co S.A. Ind. e Comércio.
Moda Juvenil Ernesto Borger S.A.
N9 532.036 - Osmano Ungaretti. (na transferência da marca Juvenil
N9 396.569 - Guaruja - Corticeira
461.865
Fab.
de
Calçados
FaGuarani Limitada - classe 31 -- N9
n9 240.911).
vorita Ltda.
Concedo a restauração.
Nnilever Limited (transferência na
475.162
Fazenda
Boa
Fé
Agro
N9
N9 247.479 - Sanitas - Eletricimarca Vinícola n9 249.484).
tais Gesellschaft Sanitas MBH - Industrial S.A.
Ferramentas Diamantul Indústria
N9 480.128 - Eczefil - Arnaldo
classe 10.
e Comércio S.A. (transferência na
N9 416.031 - Condoa - Brindes Lopes.
NO 479.619 - Industrial e Expor- marca Diamatul, n9 290.740).
Condor Indústria e Comércio LimiMarcelo da Silva Della Nina (transtadora Nova Esperança.
tada - classe 50.
fência na marca Fadina n9 309.173).
N9 423.868 - Açucril - Labora.Diversos
Vario Euterápico Nacional S. A. •
Exigências
classe 3.
325.874
Spumar
Espuma
de
•
N9
al9 428.675 - IRLIM - Ferragens Nylon S.A. Ind. e Comércio. Têrmos com exigência a cumIrlim Limitada - classe 11.
prir:
Prossiga-se
.
como
indicado
pela
SeN9 459.208 - Liga Internacional
NO 474.823 - Comercial e Impctrtade Prevenção do Câncer Ginecológiro ção.
dora Miami Ltda.
•
- Acta International Praeventionis
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
NO 480.182 - Liberato Vetillo
Cancri Gynecologici - classe 32.
REPUBLICADOS
Netto.
N9 315.163 - Bramersul - BraNO 480.838 -- Awrum Crusycl.
mersul Mercantil Sul Brasileira S. A.
Dia 21 de maio de 1965
Importação e Exportação - classes
• EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
1, 2, 4 até 50 (insígnia comercial).
Notificação:
REPUBLICADOS
Marcas Indeferidas.
Uma vêz decorrido o prazo de re- Transferência e alteração de nome
de titular de processos
No 423.841 - Concentra - Con- curso previsto pelo art. 14 da Lei núcentra Comercial e Importadora Li- mero 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias para eventuais
Dia 21 de maio de 1965
mitada - classe 1.
N9 247.463 - Flex - Super Com- juntadas de recurso, e do mesmo não
tendo
valido
nenhum
interessado
sepanhia Industrial de Tintas, Vernizes
Foram mandados anotar nos prorão logo expedidos os certificados ces
. sos abaixo mencionados as transe Resinas - classe . 1.
abaixo:
ferências e as alterações de nome:
NO 306.810 - Star • - Neptuno
Fábrica de Roupas de Banho Irmãos
Ciba Societe Anonyme (em alemão
Restauração de Marca:
Resnikoff S. A. - classe 36.
Ciba Aktiengesellschaft) (em inglês
309.967
A
Brasil
A
Brasil
N9
N9 407.900 - Cortinados Mate - Ciba United) (transferência na paComissária de Despachos Limitada Cortinados Dixie Ltda., (d. 34. - tente priv. invenção, térmo número
- classe 50.
157.010).
Concedo a restauração.
N9 347.930 - Ballett - Molinari
Calcados S. A. - classe 36.
Exigências:
N9 329.060 - Riquinha - Indústria • Marcas Deferidas:
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasie Comércio de Bebidas Barrichelli
NO 295.184 - Harvey - Tecelaclasse 43.
Limitada
gem Harvey S.A., cl. 24 (com exclu- leira (junto a patente n9 2.985). Satisfaça exigência.
N9 403.165 - Lustrex - Casa Anglo são de esfregões e mascaras).
Brasileira S. A. Modas, Confecções e
N9 409.200 - Café Buena ----Oscar
Mecânica e Estamparia Rodege
Bazar - classe 8.
Eueno, cl. 41.
Ltda. (junto a patente priv. InvenN9 406.441 - Buli Dofs, - José GoN9 337.768 - Fortelac - ind. e ção, têm° 134.995). - Satisfaça
mes Camacho - classe 21.
N9 414.401 - Ponto Branco - Ru- Comércio de Matériais Primas Wal- exigência.
be Ltda., cl. 31 (tendo em vista o arclasse 8.
bin Goldfeld
Diversos:
tigo reivindicado).
N9 427.850 - Suam* Bali - ComNO 420.879 - San Rivo - New. Mapanhia Brasileira de Novidades. Do- gazine Ltda., cL 36.
Imperial Chemical Industries Liceiras - classe 41.
mited (junte a patente n 9 36.553). N9 427.884 - Osasco - Sociedade
Titulo de Estabelecimento Defe- Arquive-se o pedido de averbação de
Osasco de Materiais de Construção rido:
contrato.
Limitada - classe 16.
434.868
Riofil
David
SaaN9
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
NO 323.419 - Bar Restaurante e
chi S. A. Administradn r a Comércio Pizzaria Elite - Simões Nobre & RoREPUBLICADOS
e Indústria - classa 26.
cha Ltda., eis. 33 - 41 - 42 -43 434.717
Itanoan
Rica
NO
Dia 21 de maio de 1965
(Art. 117 n9 1 nas classes 33 - 41
Flora S. A. Indústria e _Comércio 44
- 42 - 43 - 44).
- classe 48.
Notificação:
N9 454.977 - Velcro a- Mauro N° 416.200 - Magazin Botafogo
- Magazin Botafogo Ltda., classes:
Claudio Tacidel - classe 12.
Uma vez decorrido o prazo de reN9 459.222 - SOS Se rvico a Orga- 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 36 --previsto pelo art. 14 da Lei núnizado Seguro - Y^Sé Matutino de 37 - 48 - 49 (ait. 117 n9 1 rum ex- curso
clusão do género de comércio na mero 4.048, de 29 de dezembro de
ASSIAriÇãO - classe 21.
1961 e mais dez dias para eventuais
classe 22).
juntadas de recursos e do mesmo não
lnsignia Indeferida
tendo valido nenhum interessado seMarcas Indeferidas:
rão logo expedidos os certificados
380.749
Festival
de
Modas
N0
abaixo:
NO . 258.304 - Vega - Clemente
Agulha de Ouro - S. A. Indústrias
Reunidas F. Matanzzo - classe 33. Daniel Vega Moreton, classe Z.
Privilégio de invenção deferidos:
N9 295.380 - C C Cisnusculum -Millefiori Cucchl S p A, cl. 43.•
Nome Comercial Indeferido:
N9 102.373 - Máquina para aconN9 324.773 - Desidril - Lab. Myrdicionar artigos ou peças em folhas
thonil S.A., cl. 3.
344.434
F
Rebecchi
Ltda.
149
NO 423.712 - Vorocaina - Insti- flexíveis - José Mazar Barnett.
F Rebecchi Ltda.
tuto Teuto Brasileiro de Químico TeN9 116.156 - Uma mesa para práTransferên cia e alterarão , de rapia
Ltda., cl. 3.
tica de. esporte denominado braço de
nome de titular de processos:
ferro - Luizinho Cuque.
Foram mandados anotar nas regisTransfência e alteração de • N9 116.146 - Processo para prepatros as transferênc ias e alterações:
nome de titular de processos:
rar vidro celular e forno para a aplicação de processo - Aktielkabet Jens
Casa Masetti S.A. Ind. e Comérdas
marcas
Cascadura
Industrial
e
Mercantil
Villacisens Fabriker.
cio (na transferênc ia
Ltda.
(na
alteração
da
marca
CasPerfecta n9 195.813 - Nossa Senhora cadura n9 178.308).
Transferência e alteração de
da Aparecida n 9 209.718 - Perfecta Congregação Redentorista (na
nome de titular de processos:
n° 301.472 - Perfeéia no R02.598 transferência
da
marca
Perpétuo
So902.599
Perfecta
númeInvicta n 9
corro n9 178.759).
Dr. Christian° Germano Haberland
ro 195.812.
Cia. Brasileira de Novidades Do- e Auto Gálio Borges (na transferênBrinasa Brinquedos Nacionais S.A. ceiras (na transferência da wasca cia parcial *,
a patente priv. Invenção
(na transferência da marca Banis' Ping Pong n9 183.790).
thrino 153.407).
,
)19 260.742).-

Exigências:

4

General Motora Corp (junto a patente n9 58.382). - Satisfaça exigência.
N9 119.658 - Magazin Segaclaes
Roupas e Comércio Ltda. - Satisfaça exigência.
N O 130.586 - Moysés Bines. - Satisfaça exigência.
Arquivamento de Processos de
Patentes:
Ficam os processos abaixo mencionados arquivados:
NO 121.169 - C A V Limited.
NO 121.285 - João Janot Pacheco.
NO 121.590 - Fab. de Grampos e
Máquinas Onça Ltda.
N9 121.921 - Badische Anilin &
Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
NO 122.450 - Union Carblde Corp.
N9 122.483 - Roggério Sado.
N9 122.606 - Ekipafrio S.A. Ind.
e Comércio de Refrigeração.
N9 122.645 - Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasil eira.
NO 122.738 - Jun Sato.
N9 122.787 - Hajime Cta.
N9 123.226 - Antônio Augusto.
NO 123.443 - Estruturas Metálicas
Indústria e Comércio S.A. Esteutal.
N9 123.929 - Antônio Moreno Sanchez.
Oposições:
Prima Eletro Doméstico S.A. (oposição ao têrmo 663.004, marca Prima).
Ecopel Emprêsa Concesslimaria de
Produtos S.A. (oposição ao têrino
n9 664.276, marca Stop).
Retificação d ecliché:
N9 480.169 - Marca Revista de
Instituto Latino Americano de Criminologia, de José Augusto César
Salgado, cl. 32, clichê publicado em
22 de abril de 1961.
Oposições:
Willys Overland do Brasil S.A.
Ind. e Comércio e Irmãos Monello
Ltda. (opoente ao têrmo •109.245,
masa Invenção de Manufatureira de
Pano Couro Brasil Ltda.).
Valita S.A. Eletro Indústria (oposição ao têrmo 125.249 mod. utilidade)Acendedores Eletromaticos Indústria e Comércio Ltda. (opoente ao
térmo 125.727, priv. invenção).
Quimbrasil Quimica Industrial Brasileira S.A. (oposição ao têrmo número 651.043, marca Quimbras Química Brasileira Ltda.).
Metalúrgica Recorde J M Fernandes S.A. (oposição ao térmo número
667.446, marca Record).
Sequeiros & Cia.
(oposicão ao
têrmo 660.191, marca Times &piare).
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
(oposição ao tarrno 660.339, n-arca
Figura de Elmo).
Dener Pamplona de Abreu (oposição ao têrmo 660.503, marca Confecções Dener).
Lanifício Jafet S.A.. (oposição ao
têrmo 646.054, título Sina Moça
Boutique).
Fábrica Trianon de Bebidas Ltda.
(orposio
T
ian
çnã).
o ao térmo 531.859, marca
Denison Cia. Brasi l eira de Eletrônicos (oposição ao térmo • 658.216,
marca Denison).
Indústria e Comércio Cristufani
(op osição ao tê:mo 663.289, marca
Elen)
Indústria de Bebidas Birfort Douglas Ltda. (oposicão ao têrmo número 661.52a, nome comercial).
Profisa Promoções. Financeiras S.A.
(oposição ao Urino 661.142, marca
Promisa) .•
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Cia. Vidraria santa Marina (opaAo ao têrmo 681.595, titulo tr:$0..
ercial Santa Mariana).
Venicie Ranieri (oposição ao termo 660.001, marca Tania Marta).
Coral S.A. Fábrica de Tintam EsMaltes Lacas e Vernizes (oposição
ao têrmo n9 660.774, marca . CoraMet).
Georg Dralle (oposição ao termo
n9 662.298, marca Illusion).
The Gillette Co (oposição ao terno 660.861, marca Sicliet).
Humble Oil & Refining Co. (opoBição ao têrmo 663.006, marca Eco).
Fábrica Leila Ltda. (oposição ao
termo 688.761, marca Leila Vivianne).
Sapataria Andorinha Ltda. (opoaição ao tèrmo 657.978, marca Andorinha).
Orbitur S.A. Organização Brasileira de Indústria de Hotels e Turisnio
(oposição ao térmo 668.582, marca
Panorama da Propaganda).
Lab. Climax S.A. (oposição RO
têrmo 61.434, marca Enadil).
Z, L Borges & Cia. Ltda. (oposição ao térmo 662.563, marca Natal).
Indústria Brasileira de Peixe S.A.
(oposição áo têrmo 662.425, otarca
Fraseai).
Indústria e Mecano Cientifica S.A.
"(oposição ao térrao 661.609, marca
Imec).
Aplifix Commérelo e Indústria de
'Argamassas e Revestimentos (oposição ao térmo 660.949, marca Emblemática).
Aplifix Comércio e Ind. de Argamassas e Revestimentos Ltda. (oposição ao têrmo 660.948, marca Emblemática).
Caturnla S.A. Acumuladores Elétricos (oposição ao têrtno 662.137,
marca Helimar).
Indústrias York S.A. Produtos Cirúrgicos (oposição ao têrmo 662.296,
Marca Fetiche).
Naufal S.A. Importação e Comércio (opçosição ao tênno 659.646, marca Brasilex).
Vulcan Material Plástico S.A.
(opoente ao térmo 124.993, priv. Invencão, do Eduardo Sabia° de Oliveira).
Titulo de Estabeleéimento Deferidos
•
N9 425.494 - Casa Un verso João Bianchi - Classes 6 - 8 - 11
- 18 - 46 (Com exclusão do gencro
de negócio relativo as classes 6 e 8
face dos registros 230.011 (opoente) e
249.147) .
a Pondei 'ante
N° 242.912 José Birmann - Classes 6 - 8 - 34
e 40 (Com exclusão do genero de negócio relativo as classes 8 e 34 de
acôrdo com o artigo 117 número 1).
4

1nsignia Deferida
N° 299.357 - Petromac - Pairomac Sociedade Anónima • Montagens e
Equipamentos -Classes 1 - 2 - 4
- 5 - 6 - 8 - 16 21 - 33 e
47 (Com exclusão de- atividade comercial relativa a classe 8 de aceirdo com
o artigo 114).
Nome Comercial Deferido
N° 191.396 - Chrisor Novidades
Sociedade Anônima - Chrisor Novidades Sociedade Antmána (Com o artigo 109 número 2) - (Sem efeito a
exigência de 9-2-65 Seção III de 4 de
março de 1965).
Marcas Indeferidas
N 9 223.881 - Pfaff - L. N. Kallas - Classe 11.
N° 305 357 - D'Alem Mar - F.
Monteiro Sociedade Anônima Comercial
Industrial e Importadora - Classe 42,
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N9 349.980 Davy Crocktt - CoafeegZea Davy Crockett Limitada Cisme 36 - (Sem efeito a exigi:teia
de 9-2-65 Sacio III de 4-3-65).
IP 418.176 - 3D - Indústrias Reunidas Max Wolfson S. A. - Classe 8.
N 9 428.108 - Lignostone - Armando C. Pinto Limitada - Classe 26.
N9 431.888 - Fibroglass - Monark
Plast Indústria e Comércio Limitada Classe 26.

Exigências
W 258.248 - Indaathren Warenzeichen Verband E. V. - Satisfaça
exigência.
N 9 302.632 - Fosper Propaganda
Limitada -- Satisfaça exigência.
N 9 307.231 - A Imperial Modas Sociedade Anônima - Satisfaça exigência.
•
N 9 386.328 - A Feira do Lar Sociedade Anônima Comercial e Imoprtadura - Satisfaça exigência (sem efeito a exigência de 9-2-65 Seção III de
4-3-65).

Diversos
INI9 414.650 - Badische Anilin
Soda Fabrik Aktiengesellschaft - 'forno sem efeito o despacho de arquivamento exarado -a fls. 6v., tendo em
vista que a exigência foi atendida dentro do prazo legal.
N9 461.579 -7 Alvorada Calçados
Limitada - Arquive-se.
•
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
REOURSOS
Recursos e Reconsiderações de
Despachos
Dia 20 de maio de 1965
Atma Sociedade Anônima Industrial
Y Comercial - (Na reconsideração do
despacho que indeferiu o termo 154.777
- Marca Plastix) .
Indústria de Bebidas Arnazonia Limitada - (Na reconsideração do despacho que indeferiu o têrmo 156.350 Marca Bakana) .
• Casa Cruzeiro Ferragens e Ferramenois Limitada - (No pedido de reconsideração do despacho que indeleriu o
.mo 183.954 - Marca Cruzeiro).
Mirabel Produtos Alimenticios Sociedade Anónima - (Na reconsideração
do despacho que indeferiu o termo número 243.237 - Marca Car.oca Mira,
bei) .
Perfumes Cuty S. A. B. - (No
pedido de reconsideração de despacho
que indeier u o termo enumero 321.331
- Ma.ca Instant Gleanser)
Manufatura de Brinquedos Estrela
Sociedade Anônima - (Na . recon.s.deração do despacho que indeferiu o termo
número 358.667 - Marca Minnie) .
Beznoreira Companhia Nacional de
Utilidades - (Na reconsideração do
despacho que indeferiu o termo nútnero
362.945 expressão de propaganda Pechincha do Dia Qualidade Economia) .
CompazilVa Radiotelegráfica Brasileira " (Na reconsideração do despacho
que indeferiu o termo número 398.102
- Insignia Telexvia Radiobras).
Imobiliária Itacal Limitada - (Na
reconsideração do despacho que indeferiu o têrmo número 405.432 - Titulo Edifício Pena Esmeralda).

Companhia Soutex de Roupas - (Na
reconsideracito do despacho que indeferiu o tèrmo número 406.909).
Magnesita Sociedade Anónima (Na reconsideração do despacho que
indeferiu o termo número 916.627 Marca Spinel) .
Indúrlatrias Reunidas Max Walfson
Sociedade Anônima - (Na reconsideração do despacho qua indeferiu o termo número 418.177 - Marca Super
Vent)
Oswaldo Honrich -7- (Na reconsideração do despacho que indeferiu o têrmo número 418.203 - Marca Fama) .
Grundig 'Werke G. M. 13, H. (Na reconsideração do despacho que
indeferiu o térmo número 418.609 Marca Stenorette) •
Nilber Alves Risso •- (Na reconsideração do despacho que ' indeferiu o
termo número 120.607 - Marca Branquinha)
Pecci Companhia Limitada - (Na
reconsideração do despacho que indeferiu o tênno número 421:664 - Marca
Kelinha)
Cassio . Muniz Sociedade Anônima
Importação e Comércio - iNa reconsideração do despacho que indeferiu o
térmo número 422.095).
Sociedade Anônima Moinho Santista
Indústrias Gerais - (Na reconsideração
do despacho que indeferiu o teimo número 423.241 - Marca Piumella)
Sociedade Anônima Moinho Santista
Indústrias Gerais - (Na reconsideração
do despacho que indeferiu o têrmo numero 323.242 - Marca Plumette) .
Metalbras Indústria e Comércio Sociedade Anônima - (Na recons:deração do despacho que indeferiu o termo
número 42.3 .361 - Marca Metalcoid)
Cosia Peniza EI Companhia - (Na
recuas deração do despacho que. indeferiu o termo número 423.69u - Marca Cubanos Jra de Companhia Lopes
Sá Industrial de Fumos)
Magnesita Sociedade Anônima • (Na reconsideração .do despacho que
indeferi uo termo número 423.699 Marca S. M.) .
Farbwerke Hoechst Aktiengesellsehaft
Votai' Meister Luc.us (.1 liruning (Na reconsireração do despacho que
indefer.0 o termo numero 427.170
Marca Amidopir na) .
Niasi Sociedade Anônima Art:gos
para -Cabeleireiros e Perlumanas (Na reconsideração do despacho que
indeferiu o termo número 427.722 Marca Ondal.sa)
.Cassio Muniz Sociedade Anónima
Importação e Comércio (Na reconsideração do despacho que indele:iu o
termo numero 428.619 - aMrca Liberty) .
Borracha Comércio e Indústria Sociedade Anônima - (Na reconsideração
do despacho que indeferi uo têrmo número 427.668).
A. Silva Praça - (Na reconsidera:
ção do 'despacho que indeferiu o termo
número 429.667 - Marca Luso) .
Diversity Química Limitada - (Na
reconsideração do despacho que indeferiu o termo 'número 429.249) .
Remato Francisco Bloisa - (Na reconsideração do despacho -que indeferiu
o têrmo número 429.321 - Marca Renato Bijouterias) .
Empresa de Transportes Atlas Limitada - (Na reconskleração do despacho
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que indeferi tio tèrmo número 430.268
expressão de propaganda O Maxano
de &raiada Eficiência e Segurança )
Jesus Norberto Gomes (Na reconsi.
deração do despacho que • indeferiu
têrmo número 431.728 - Marca Coia •
Guarana Jesus) .
•
Zveibil Industrial Sociedade Anônima
Produtos Metalúrgicos - (Na reconsi.
deração do despacho . que indeferia o
termo numero 431.914 - Marca Zeta
nu) .
Diversity Wilmington Sociedade Anb-,
nima Produtos Quimicos - (Na re.
conaideração do despacho que indeferiu
o térmo número 431.927 - Maca
Wilming ton)
•
Niasi Sociedade Anônima Art.gos
para Cabeleireiros e Periumariaa - (Na
reconsideração do despacho que indeleriu o térino número 333.370 - ea
Quikibliche) .
Prema Preservação de Madeiras Sociedade Anônima - (Na ieconaideração do despacho que Mdeferiu o termo
número 434.320 - Marca Anil /lama
Nilo Cotias - (Na reconsideiação
do despacho que indeferai o termo número 436.873 - Marca Cotias) .
Bento Leão ti Companhia - (Na

reconsideração do despacho q u e i n dezeriu o .térifio número 4/0.900 - Marc"
13. L. C.).
EXPEDIENTE DA SEÇÃO 1)E,
EXAME FORMAL DE ivIARCAS
Dia 20 de maio de 1965
Estpencias
Termos com Exigências a Cumpr's1
•

Na. 421.931 - -i29.595 111 ....UStridS LirdSaet.aS de. Mate-aia

para Pai mento Sociedade A..oalina.

N° 438.769 - Bolota - indústria
e Comercio de Doces .Santa h LáMln
tada.
N° 444.717 - Set SeNiços c Equipainentos Técnicos Soe edaue
N9 1i9.724 - Consolidada de Feiro
e Aço • Soc,edade Anônima.
N' 479.737 - Sisal lmob. Santo
Aluiu° Sociedade Anónima.
N° 479.897 - Posto Mecánico GraLuto Soc:edade Anón.ma.
N 9 480.219 - Waldyr Garcia de
Oliveira.
N° 480.223 - Indús.rias de Saltos
Ipi.anga Lua toda.
N° 460.230 - Sociedade Anômina
de Bebidas Unginais* e Registradas.
N° 460.233 - farcisio Florenzano,;•
N9 480.231 - Tarc:sio Florenzano.
N° 480.237 - Pecora Produtos de
Origem Pecuária Limitada.
N° 480.236 - Redubras Adia nistra.
dora SOciedade Anónima.
N° 481.378 - Fábrica de Calçados
.•
Sant Ana.
N° 471.904 - Carlos Alberto doa
Sanios.
N9 481.405 - Proclam Administrações e Representações Sociedade Ana.
nima.
M° 481.411 - Getam Grupo de Estudos Técnicos e Assistência Mercan.
til.
Indústria e Comércio
N9 481.384
de Café Limitada,
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PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
TtRMO 132.493
22 de setembro de 1961
The Black-Clawson Company
Zstados Unidos da América.
Titulo: "Maquinaria para indústria
de pap el" — Privilégio de invençã,o.
1 — Em una aparêlho de cobertura,
do caráter descrito, incluindo um cilindro de suporte e uma câmara de cobertura que coopera com o cilindro
e tem uma placa de fundo, a combinação caracterizada pelo fato de compreender uma lâmina flexível adaptada para formar a frente da câmara de cobertura e para engajar a
superfície do cilindro de suporte com
a borda anterior da mesma; um suporte para a referida lâmina, incluindo elementos fixadores libertáveis,
destinados a forçar a porção posterior
da citada 1-mina contra a mencionada placa de fundo; um dispositivo de
pressão, sabre o referido suporte, destinado a enaajar a referida lâmina
entre a borda frontal da mesma e os
ele.mentos fixadores: um órgão destinado a prender dito dispositivo de
pressão ao mencionado suporte em
uma relação predeterminada, es paçado e alinhada com o citado cilindro: uma pluralidade de grampos de
calibre, adaptados para serem recebidos no mencionado dispositivo de
pressão, ditos grampos; incluindo elementos destinados a fixar a referida
lâmina, com a borda anterior da citada lâmina em relação alinhada
predeterminada, enquanto os mencionados elementos fixadores são libertados para localizar a borda superior
da referida lâmina em relação esparada correrpondentemente predeterminada com o citado clisnonitivo
de prereao e ditos arampos serao libertáveis e removíveis da dita lâmina.
após atuaralo dos respectivos elementos fixadores para a mestra° de fixação.
2 — Em um aparai/In de cobertura
do tipo descrito, incluindo um cilindro de suporte e urna câmara de cobertura cooperando com o cilindro e
tendo urras placa de fundo, a combinacam caracterizada nelo fato de
Incluir uma laninst flexível adantaea
para formar a frente a câmara de
cobertura e enraiar uma suaerficie
do cilindro de suporte com a borda
frontal da mesmo.: um ór gão de suporte para a citada lâmina incluindo um tubo exanansível de pressão
destinado a a p ertar a Porção posterior da man c ienrula 1,tonina c: entra. a
citada Pl aca de fundo: um disnositivo de p ressão sAbre o citado aunorte.
destinado a en e:
a referida lamina entr e a bordaalar
anterior da rresima
e o tubo de Pressão: elementos destinados ft p
o mencionado disp ositivo de prender
ressão ao mencionado dren de morte em pr edeterminada refarão esnarada e alinhada com o naferido cilindro • urna pluraliandade
grarnnos de nresaão adaptados para
serem recebidos sôbre o citado disp oeitivo de p ressão. ditos ay amnra; incluindo el ementos l ibertáveis destinados a prender a citada lamina. com a
borda frontal da mesma em predeterminada relacão e 3T)ReRCTR, enquan:
to o referido tubi; . é libertado para
localizar a borda su perior da relia,
rida lâmina em relacão espanada,
correspondentemente Ina date-mina e a,
aorn o citado órgão de prearao , e ditos grninpos sendo libertáveis e
removíveis da referida lâminas após
atuarão do mencionado tubo para e
Posição de fixtmao da lâmina.
2—
um arartiao de cobertura.
earaeer eneerito, inelain ao met riiindro de suparle e urna carreas
co berta,* saareareavin cem o cil
as A-a
O te,aulo urna placa de findo, a com-
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binação caracterizada pelo fato de
compreender urna lâmina flexível
adaptada para formar • a frente aia
câmara de cobertura e engajar a
superfície do cilindro de suporte com
a borda frontal da meeena: um órgão
de suporte para a citada lâmina, incluindo elementos finadCres destinados a apertar a porção posterior da
referida lâmina contra a mencionada
placa d a funda; um tubo expansível
de pressão e urna barra fiaadora para o mesmo, sóbre o mencionado órgão de suporte, destinados a engajar
a citada lâmina entre a borda frontal da. mesma e o referido elemento
fixador; elementos destinados a prender a citada borda ao dito órgão de
suporte em predeterminada relação
espaçada com o mencionado cilindro;
uma pluralidade de grampos de pressão adaptados para serem recebidos
sôbre a referida barra fixadora, ditos grampos incluindo elementos libertáveis destinados a prender a
mencionada lâmina, com a borda
frontal da mesma em preterminada
relação alinhada, enquanto 03 referidos elementos de fixação são libertados, para localizar a borda saperior
da citada lâmina em rala:4o correspondentemente espaçada com a mencionada barra fixadora, e ditos grampos sendo libertáveis e removíveis da
mencionada lâmina, após atuaeão dos
ditos elementos de fixação para a
posição de fixação.
4 — Em um aparelho de cobertura,
do caráter descrito, incluindo um cilindro de apoio e uma câmara de
cobertura cooperando com o cilindro
e tendo uma placa de fundo, a combinação caracterizada pelo fato do
compreender uma lamina flexível
adaptada para formar a frente da
câmara de cobertura e engajar a superfície do cilindro com a borda
frontal dá mesma; uma estrutura
de suporte para a mencionada lâmina, montada para movimento em relação à câmara de cobertura, entre
urna posição avançada e uma posição retraída, e incluindo elementos fixadores operativos na citada posição
avançada para apertar a porção posterior da referida lâmina contra a
citada placa de fundo: um dis positivo de pressão, sábre a referida estrutura de suporte, para engajar dita
lâmina entre R borda frontal da mesma e os citados elementos fixadores;
órgãos destinados a prender o mencionado dispositivo de pressão à referida estrutura de suporte em predeterminada relação espaçada com
o cilindro; uma pluralidade de grampos de pressão adaptados para serem
recebidos sôbre o referido dispositivo
de pressão, ditos grampos incluindo
elementos libertáveis destinados R
prender a mencionada Mrnina, com
a borda frontal da mesma, em predeterminada relação alinhada, enquanto a mencionada estrutura de
suporte está na citada posição retraída, para colocar a borda superior
da citada lâmina em relacão araria, correspondentemente precietOrminada, com o mencionado dispositivo
de pressão, ditos grampos sendo libertáveis e removíveis da citada lâmina depois do movimento da referida estrutura de suporte para a citada posieão avancada, e oleara-Ao dos
ditos elem entos fixadores rara prender a citada lâmina contra a placa
posterior.
5 — Em um aparelho de cobertura.
do caráter descrito, incluindo um cilindro de apoio e uma câmara de
cobertura ecopeaando com o cilindro
e tendo urna placa de fundo, a cemalna.can ceracterizacia, pelo fa to de
rernprecnder uma lamina flexível
;T a
f.-n-mnr
r
? da
mera ce coi:er :rea en ee 'ar a sue ee,tee?
• • -)
r,
borda frontal da mesma; uma estru-

•

tura de suporte para a mencionada
lâmina, montada para movimento em
relação à cilada câmara de cobertura,
entre uma posição avançada e urna
posição retraída, e incluindo elementos fixadores operativos na referida
posição avançada para apertar a porção posterior da reierida lâmina coaIra a citada placa de fundo; um tubo expansvel. de pressão e uma barra
fixadora para o meenno, sare a mencionada estrutura de sul:sorte, destinado a eneajar a referida lâmina entre a borda frontal da mesma e os
mencionados elementos fixadores; elemantas destinados a prender dita barra fixadora à mencionada estrutura
de suporte em predeterminada relacão espaçada com a citada placa;
uma pluralidade de gramnos de laresvão adaptados para serem recebidos
sôbre a citada barra fixadora, ditos
arsanpos incluindo elementos libertaaeis destinados a prender a mencionada lamina, com a borda superior da
mesma em predeterminada relação
alinhada, enquanto 'a referida estrutura da supcdte esta na mencionada
posição retraída, a fim de colocar a
borda frental da referida lâmina em
relação espaçada, correspondentemente predeterminada, com a referida
barra fixadora ditos grampos nrsdo
libertáveis e removíveis da citada lâmina após movimento da citada estrutura de suporte para a referida
posição avançada e operacão dos ditos elementos fixadores para prender
a referida lâmina contra a placa de
fundo.
6 — Em um aparalho de cobertura,
do caráter descrito, incluindo um cilindro de apoio e uma cãmara, e uma
câmara de cobertu cooperando com o
cilindro e tendo uma placa de fundo,
a ~binação caracterizada pelo fato de compreender uma lâmina flexível adaptada para formar a frente da éarnara de cobertura e engajar
a superfície do cilindro de apoio com
a borda frontal da mesma; uma estrutura de suporte para a citada lâmina. montada para movimento em
relação à citada calmara de cobertura, entre uma. posição avançada e
uma posição retraída, e incluindo elementos fixadores operativos na citaclã posição avançada para apertar a
porca° posterior da referida 1-mina
contra a mencionada placa de fundo: u mdipoeitivo de pressão, sõbre
a mencionada estrutura de suporte,
destinado R engajar a mencionada
lâmina entre a borda frontal • da mesma e os referidos elementos fixadores:
órgãos destinados a prender dito disp ositivo de pressão a mencionada estrutura de suporte, em predeterminada relação espaçada com o cilindro;
uma Pluraliaade de grampos de pressão, cada um incluindo um assento
adaptado para ser recebido sôbre o
citado dispositivo de pressão, cada
um destes gre snnos Incluindo um ressa l to, em miarão espacada predeterm i nada do dito assento, para envaper a borda frontal da referida lâmina, cada um dos referidos grampos
de prere ao incluindo um elemento
libertevel destinado a prend e,: a mencionada lâmina. com a borda frontal
da mesma en r olando o citado ressalto, enq uanto a referida estrutura
da suporte está na mencionada posieão retraída, a fim de colocar a borda sup erior da mencionada lâmina em
relacão esp açada. correspondentemente p redeterminada com o mencionado dispositivo de pressão, ditos
g rampos de pressão sendo libertáveis
e removíveis da referida lâmina -após
movimento da citada mima estrutura
de suporte paia a mencionada poeire g avançada e orerr » áo dos referi•:!os elem erJos f -ae.orrs para Prender
a, re ferida M •r i na contra a placa de
fundo.
7 — Um prcel:,.^:") ra ra estabelecer
a por:l e ão de t:eb e ll-o apronrinda
uma lamina que forma a frente de
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uma câmara de cobertura em combinação com uma placa de fundo da
cilindro de apoio e associado em um
câmara de cobertura e a superfície do
aparelho de cobertura, do caráter descrito, o qual inclui um órgão de suporte para a referida lâmina, móvel entre
uma posição retraída e urna posição
avançada, apertando dita lâmina contra a mencionada placa de fundo, dito proceeso caracterizando-se pelo fato de comprender
as seguintes eira
pas: manter uma pluralidade de
grampos cie pressão, em ralarão eramçada e alinhada, ao longo da borda
frontal da referida lâmina; sustentar ditos grampos sôbre o meneionado órge'o de suporte de modo a
localizar a citada borda frontal da
mencionada lâmina em relação alinhada co mo referido órgão de suporte enquanto o mesmo está na citada posição retraída; mover o referido óraão de suporte para a citada pesicol, avançada: efetuar a ftraçao da perdão posterior da referida
lâmina contra a menc ionada placa
e, a seauir, remover os referidos
grampos de pressão.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional, e o
Art. 21 do Decreto-lei n.9 7.903, de
27 de aaasto de 1945. a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartia:ai de Patentes dos Estados
Unidos da América. em 23 de setembro de 19CO, sob na 58.080.
TEIMO 132.916
26 de setembro de 1981
Giuseppe Barazzetti — Itália.
Titulo: "Gerador radiológico nollfásico alimentado por uma bat eria de
acumuladores" — Privilégio de invenção.
1 — Gerador radiológico polifásico, alimentado por uma bateria de
acumuladores, caracterizado pelo fato de compreender uma fonte de tensão de corrente continua e um transformador polifásico de alta tensão,
transformador asse cujos enrolamentos primários se acha mligados ás laminas de um coletor fixo sare o qual
gira, pelo menos, uma escava ligada,
elètricamante à fonte de tensão de
e.e.: e pelo fato de que os enrola,
mantas secundários do mesmo transformador se acham ligados a um circuito retificador para a alimentação
doe tubo radiografia°.
2 — Gerador radiológico de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo
fato de que a referida escdara ou escóvas são acionadas, para girarem
a urna velocidade constante, por um
pequeno motor alimentado pela mesma fonte de tensão de c.a. que a limenta o transformador polifásico.
3 — Gerador radiológico de acôrdo
com os pontos 1 e 2. caracterizado
pelo fato de que a fonte de cnrrenfe
contínua é 'constituída por uma bateria de acumuladores.
4 — Gerador radioló gico de acôrdo
com o ponto 3, caracterizado pelo fato de que a referida bateria é carregada pela rade normal de iluminarão
ou pelo dínamo de um veículo motorizado.
5 — Gerador radiológico de acôrdo
com qualquer dos pontos precedentes,
caracterizado pelo fato ee estar instalada mima aparelhagem radioaráfica móvel.
O requerente reivindica de aceirdo
com a Conven e ão Internacior,e! e o
Art. 21 do Decreto-lei n•7 7.903 de
27 de arresto de ir. 1 9, a nrior%,:lrf!e
correspondenRe-,prrtição
Ttaan. em
2S de setembro de 19CO 3 sob nfunero
16.667.
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MARCAS DEPOSITADAS
Pub/icação feita de acordo com o art.. 15$:do 06d160 da Propriedade Industrial. Da data da publicação coalhará a
ousar • prazo de 60 dias para o deferimento (98 pedida. Durante êsso prazo poderão apresentar nuas eposi:Ows ao Departamento
Mar-lanai da Propriedade Industriai aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Térrno n•') 682.197, de 29-1-1965
ta Manufactura de Feutres de Mouzon
jAnclens Etablissements Roger Sommer
Ses Mis)

Têm ou.° 682.301, de 29-1-1965
(Prorrogação)
Parke, Davis 6 Company
Estados Unidos da 'América

Têrmo n.' 682.305, de 29-1-1965
(Prorrogação)
Philco Corporation
Estados Unidos da América

Termo n.0 682.309, de 29-1-1965
(Prorrogação)
Libbey — Owens — Ford Glass
Company
Estados Unidos da América

França

O"I
Classe 34
Tapetes de todos 03 tipos e em geral
torosos revestimentos de solo
Termo n.° 682.298, de 29-1-1965
44 Manufactura de Feutres de Mouzon
• (Anciens Etablissements Roger Sommer
6 Ses Pus)
França

ESTORAX01

ELECTRAPANE

Classe 3
Uma pomada antissética, parasiticida e
anti-prudginosa
Termo n.° 682.302, de 29-1-1965
(Prorrogação)
Berec International Limited
Inglaterra

...lasse 14
Milhas ou chapas de vidro, revestida&
com um óxido transparente eletricamente condutor

Classe 6
Máquinas de lavar roupa; máquinas de
secar roupas e máquinas de passar
roupas

Termo n.° 682.310, de 29-1-1965 •
• (Prorrogação)
Compaãia Anonima Toddy Venezolona
Venezuela

Termo n.o 682.306. de 29-1-1965
(Prorrogação)
N. V. "Tervalon". Maatschappij Voar
Voedingsmiddelen op Wetenschappelijke Basis (Scientific Food Co.)
Holanda

VO-GICCEX

Classe 41
Néctares de frutas
Termo n.o 682.311, de 294-1965
(Prorrogação)
Lipton, Limited
Inglaterra

Classe 34
Tapetes de todos os tipos e em geral
torosos revestimentos de solo
Têrmo n.o 682.299, de 29-1-1965
Carreras Limited
inglaterra

TERN! N

Classe 8
Baterias elétricas; pilhas e acumuladores
elétricos, lâmpadas elétricas, archotes
elétricos e globos para lâmpadas e archotes elétricos, aparelhos ,de telegrafia
Classe 41
sem fio e caixas para archotes elétricos Alimentos enriquecidos e contendo medicamentos. alimentos dietéticos para criTérma n.o 682.303, de 29-1-1965
anças e inválidos ou enfermos, alimenStowe — Wooliard, Inc.
tos vitaminados, preparados de vitamiEstados Unidos da América
nas para serem usados como cotdjuvantes da nutrição e nutrientes esseiciais
destinados para êstes artigos

EBONITE
Classe 49
Bolas de boliche
Classe 44
Tabaco manufaturado ou não. Artigos
para fumantes. exceto papel (classe 38)

Termo n.o 682.304, de 29-1-1965
Lawrence Herbert Nash
Estados Unidos da América

Termo n.° 682.300, de 29-1-1965
(Prorrogação)
Ilumble 911 Refining Company
Fstados Unidos da América

Termo a.° 682.312, de 29-1-1965
(Prorrogação)
Ca.rie Brasil Comércio e Indústria
Limitada
Minas Gerais

Termo ri .° 682.307, de 29-1-1965
(Prorrogação)
Badische Anilin — G Soda — Fabrik
Aktiengesellschaft
Alemanha

Late 11
Clisse 1
Produtos químicos altamente molecula- 1
res solúveis em água obtidos por síntese,
destinados ao tratamento do latex de
borracha
Termo u.° 68.308, de 29-1-1965
(Prorrogação)
Philco Corporation, S.A.
Suíça
•

"EXTRA LIGHT AMBER.
Classe 17
Para distinguir: Álcool para motores de
exislosão. carvão mineral, vegetal e le
Curta, combustíveis, cás, gasolina graxa. graxas para lubrificação, lubrá ficantes, 61cos combustíveis, óleos para freios, óleos lubrificantes, oleos para iluminação e para ereção de fOrça, petróleo, querosene

Classe 41 Crá

cROSL.
Classe 2
Fungicidas

Café

CM

Classe 41
grão, torrado e mokis

termo n.o 682.313. de 29-1-1963
Merck 6 Co.. Inc.
Estados Unidos da América

4

‘DERIATIN

Classe 3
Composto medicinal para uso como me •
Classe 8
Refrigeradores elétricos para conserva- antietamInico, anticolinérgico, antiproi•
tico e antagonista de serotonin•
ção de gêner os alimentícios
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Termo n.° 682.314. de 29-1-1965
(Prorrogação)
Skanska Cementavtiebolaget
Suécia

BLUE BANO
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vros impsassos, publicações impressas,
revistas, programas radiofônicos e rádiotelevisionados, eças teatrais e cinematográficas, rograinas circenses
Classe 13
Aderi ços de metais, preciosos, semi.
preciosos c suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações. adóanos de metais preciosos. semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia ue metais preciosus,
balagandans de metais preciosos, ou
semi-preciosos, basdejas de me
ui-ta. pres.iosos, berloqu-s de metal precicsas,
brinsos de dieia: precioso, ou semiprecioso, bules de Metais prec,osos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-pra S'OSOS
contas de metais preciosos, capas de
metais preciosos, dedais de metass preciosos, diamantes lapidados. fio de ouro,
fio de prata, fivelas de meta:s preciosos, galreteiras e metais preciosos. jóias,
jóias falsas, lantejolas de , Inetinâ preciosos medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitasoes palitas
de ouro, pedras preciosas para jóia, pedras semi-preciosas para jóias, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços cio èra e de café
as metais preciosos, serviç,,s de icor
de metal precioso, serviços ue refsescos
de metal precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso. sopeir.is
metal precioso, taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos. turibulas de metal, turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos

Classe 16
Substâncias químicas, usadas em. construções e compostas de amianto e/ou
outras fibras in'nerais ou vegetais, com
cimento e/ou outras ligas hidráulicas.
com ou sem componentes, tais como
areia, pó de pedra, trass. quartzo e
corantes; materiais de construção, compostos de amianto e/ou outras libras
minerais ou vegetais, com c1taento e/ou
outras ligas hidráulicas, com ou sem
componentes, tais como areia. pó de
vasa, trass, quartzo e corantes, em
formato de chapas para todos os fins
de construções e decorações, comprimidas ou não comprimidas, aparadas ou
não ,aparadas, lisas ou onduladas (Corrugadas) perfuradas. estampadas, coãrrid ou não coloridas, com ou sem
cobertura, possivelmente encoladas com
chapas de outras matérias, por exemirJo
Classe 8
er.ws isolantes, chapas de metal e
Instrumentos de 1irecisão, instrumentos
outras, folheadas; deformadas no seu
científicos, aparelhos de uso comum; insesrsde úmido para peças de quaisqUer
trumentos e aparelhos didáticos; moldes
Lobatos, tais como por exemplo cade tâcla a espécie; acessórios de aparenais redondos, retangulares abertos ou
lhos elétricos (inclusive válvulas, lâmte hados, callias para ‘rrigaçãe para
padas, tomadas, fios, soquetes etc.);
c, bos, ca'has para águas t uviais e re- aparelhos
. fotográficos cinematográficos,
ceptores d'água, fumeiros. cumfeiras, árigulas. persianas. ejetores de ar e reci- máquinas falantes, etc. discos gravados
e filmss revelados
pientes de tôda espécie; tufos com e
seu. luvas para canalizaçõ ,s de água,
Termo n.° 682.319, de 29-1-1965
redes d ez.abos. exaustores. tubos de
(Prorrogação)
ventilação, luvas de iu nãc e tubo%
curvos, luvas de redução, placas para i
Imperial Metal Industries
piso à base de materiais plásticos
(Kynoch) Ltd.
Inglaterra
Termo n.• 682.315. de 29-1-1965
(Prorrogação)
Sai' -te Anon,yme Henri Desionqueres
Verierie de Mers-Lens Baias
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Termo n.° 682.321, de 29-1-1'145
(Prorrogação)
May Ei Baker Limites
Inglaterra

Termo n.° 682.326, de 29-1-1965
(Prorrogação)
Vauxhall Motors Limited

B
-

Classe 3
Substâncias quimicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Termo n.o 682.322, de 29-1-1965
(Prorrogação)
Refining Company
Flumble Oul
Estados Unidos da América

"ACT
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para
nação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-sefinado e não.
refinado. com ou sem a mistura de
óleos minerais., animais ou vegetais,
para a iluminação aquecimento lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis provenientes de petróleo
Termo n.• 632.323, de 29-1-1965
(Prorrogação)
&As me Psit( hem ie G . • b . H
Alemanha

PENETRAM
Classe 1
Produtos químicos auxiliares para uso
em tinturarias

Classe 21
Velc'ulos a motor e chassis para os mess
mos; reboques e partes de todos .os
artigos acima referidos
Term on.° 682.327, de 29-1-1965
(Prorrogação)
Martini Ei Rossi S.p.A.
Itália

MARTIQUYIU
Classe 42
Para distinguir; Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque, ata
vejas, fernet, genebra, gin, kumel,
res, amar., punch, pimpermint, rhtun
sucos dd frutas sem álcool, vinhos ves1
muth, vinhos espumantes. vinhos
quinados e whisky
Termo n.' 682.328. de 29-1-1965
(Prorrogação)
Otto Hãfner
Alemanha

Termo n.° 682.324. de 29-1-1965
(Prorrogação)
Seara. Roebuck S.A. Comércio e
Indústria
Guanabara

COUNTRY DM'

França

Casse 18
Substâncias explosivas
Classe 14
Frascos
recipientes de vidro, destinados a conter produtos farmacêuticos
Tèrrnos os. 682.316 a 687 318, da
29-1-1%5
Omega Louis Brandt 6 Frere S.A.
Suíça

,SAPHETTE

Termo n° 68.320, de' 29-1-1965
(Prorrogação)
Handy Harman
Estados Unidos da América

HARDY es HARMAN

Classe 11
Metais preciasos e ligas de metais preciosos, inclusive ligas empregadas na
Classe 32
yora
Alsnanaques, anuários, arte lentária e joalheria, a escória e
• -toups, impressos, boletins, entálogos. soada que contenham esses- metais e
'mitigas1 impressas, folhetos, tornais,
ligas

Classe 41
Laticínios, leite liquido, leite Condensado, leite dessecado, leite em pó. mantiga; crme; ovos dessecados, ovcs em pó;
queijos ; conservas de carnes, de peixes,
Classe 6
de legumes, de frutas, de frutos, sucos Ferramentas e máquinas-a,..saaseas...
de carne, de legumes, de frutas, de (auTermo n.o 682.329, de 29-1-1965
tos; doces geléias; xaropes alimentícios;
essen6as alimentícias; farinhas; especia(Prorrogação)
rias; café; chá; mate; chocolate; cacau; Indústria e Comércio Figueiredo S.A,
condimentos culinários; massas alimentírl io Grande do Sul
cias; molhos; óleos alimentícios; gorduras alimentícias ou culinárias; sorvetes;
cereais; biscoitos: balai; bombons e
confeitos
Termo n.° 682.325, de 294-1965
(Prorrogação)
Vauxhall Motors Limited
Inglaterra

f A UXHALL
Classe 6
Motores para veículos e partes dos
mesmos.

Classe 41
Conservas de frstss, de ksauines, cie
cartm's e de Pe!mes

wuarta-feira 26
Termo n.° 682.330. de 29-1-1965
Prorrogação)
Soc,..te Anonyme Henri Desjonqueres
Verrerie de Mers-Ls Baias
França

1)1

Termo n.° 682.335, de 29-1-1965
Carreras Limited
Inglaterra

PARASOLVEN

CARRERAS 311
• 9.

Classe 14
Frascos e recipientes de vidro, destinados a conter produtos farmacêuticos
Termo n.° 682 .331, de 29-1-1965
Lawrence Herbert Nash
Ebtados Unidos da América

RR) OFICIAL (Seção III)

sucrnmen

i

Iffilell~=6:n4151112115
Classe 44
Tabaro manufaturado ou não. Artigos
para 4 umantes. exieto papel (classe 38)

Termo n,c 682.336, de 29-1-1965
Ridan — Distribuidora de Cosméticos
Limitada
Minas Gerais

Ridan Distribuidora
de Cosméticos Ltda.
Nome Comercial

Classe 2

Termo n.9 682.337. de 29-1-1965
Raimundo Pessoa Pereira — Indústria
Edna
Ceará

Fungicidas
Termo n.o 682.332, de 29-1.1965
Aerosol Corporation Of America
Estados Unidos da América

Indústria Brasileira
Classe 10
Móveis em ger ' de metal, vidro. de
candetra. estofados ou não, tnclu-
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detergentes. espremacetes, extrato de ¡cicias. carraNticidas. cresol, zn.satalis
anil fécula para tecidos. fósforos do j na, creozoto, descdorantes, desinfetais.
cera e de máidira, g goma para lavan • tes. defunadores. exterminadores de
deria, limpa dores de luvas, liquide" de pragas e hervas daninhas. estereliian.
branquear teciclo.s. líquidos mata-g y rdu- tes, embrocações para animais, enxer...s para roupas e mata óleos para rou- tos, farinha de ossos, tertilizantes, foipas, oleina, óleos para limpeza de car- fatos, formicicfas. fungicidas, turniganros, pós de branqueai roupa, salicato tes, g 'icose para fins veterinários, guade sódio, soda cáustica sabão em pó, nos. herbicidas, insetifugos. larvicidaa.
sabão comum, sabão de esfregar
sa- microbinidas. medicamentos para aniponáccos, tijolos de polir e vetniz mais, aves e peixes. óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos sanitários e
para calçador
desinfetantes, papel fumegatório. pós
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e
Termo n.° 682.340, de 294-65
Cia. Quixadá Comercial e Importadora desinfetantes, preparações e produtos
inst t,cidas. germicidas, desinfetantes e
Ceará
veterinários, raticidas. remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins agrtcolas,
Companhia Quixadá
horticulas, sanitrios e veterinários, sulfatos, superfosfatos, vacinas para aves
Comercial e Importadora
e animais, venenos contra insetos, animais e hervas danin'aas
Nome comercial
Classe 50
Para
diságuir:
Impressos em geral,
Termo n.° 682.341, de 29-1.65
Cia. Quixadá Coinerr ; a1 e Importadora anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes de sorteio, cheques, cartões coCeará
merciais, e de visitas, duplicatas, debenturra, envelopes, faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais, notas proCompanhia Quixadã missórias,
papéis de correspondência,
passagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos
Classes: 6. 7, 8, 11, 16, 21. 47 e 50
Térrno n.° 682.346. de 29-1-65
Sinal de propaganda
Metalúrgica São Jorge Inc.lustrial •
Agricola Ltda.
Termo n.9 682.342, de 29-1-65
Ceará
Hipérides Lisboa Alencar
Goiás

ndrake SZ©
Indústria Brasileira,

rise

Indústria Brasileira
Casse 11

Para distinguir ferragens e ferramer.
give móveis ara escritórios: Armários
Classe 41
armários para banheiro e para roupas Para distinguir café torrado, mniclo e tas em geral. enteia ...ia, artigos de
alumínio e pequenos artigos de alumtusadas. almo gacias, acolchoados para
café solúvel
nio e pequenos artigos de qualquet
móveis, bancos, balcões. banquetas.
Termo n.° 682.343, de 29- 1 -65 metal
bandejas, domiciliares, berços, biombos
Hipérides Lisboa Alencar
cadeiras, caminhos para chá e café
'v il mo n.° 682.347, de 29-1-1965
Goiás
.oniuntos para dormitórios. conjunto.
São Félix Industrial Químicas Ltda
Para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços, jardim e praia
Goiás
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cotinha. camas, cabides, cadeira:
airatórias, cadeiras de balanço. caixa
lhe tcy that eleans
de rádios, colchões, colchões de molas
Indústria Brasileira,
dispensas, divisões. divans. discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani
Classe 48
Mias, estantes, guarda-roupas, mesas,
Sabões Se toucador em forma nquida mesinhas, mesinhas para rádio e televiClasse 41
formador de aerosol
são. mesinhas para televisão, molduras Para distinguir café torrado. café modo
e café solúvel
Para quadros, porta-retratos. poltronas,
Nome Comercial
Termo n.9 682.333, de 29-1-1965
ooltronas-camas, prateleiras, porta-chaCluett, Peabody &Co., Inc.
Termos
as.
682.348 e 682.439. de
Termos ns. 682.34 le 682.345, de
péus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
29-1-1965
29-1-65
Estados Unidos da América
vitrines
São Félix Industrial Quimicas Ltda.
Hipérides Lisboa Alencar
Goiás
Goiás
Termos ns. 682.338 e 682.339, de
29-1-65
Drogaria Araújo S. A.
Minas Gerais
Classe 3
Substancias químicas. produtos e p-eClasse 36
Artigos cie vestuário, de tócla sorte, in- parados para serem usados na medicina
e na farmácia
clusive de esporte, e para crianças
IndiSitria Brasileira
(fraldas, cueiros. etc.)
—
Classe 46
Termo n.o 682.334. de 29-1-1965
Para distinguir: Amido. anil, azul da
aLboratórios Burrouqrs Wellcome do
Prússla. alvaiade de zinco abrasivos
Brasil S.A.
algodão preparado para limpar metal,
k
detergentes, esprernacetes, extrato dó
anil temia para tecidos, fósforos dá
Indüstria Brasileira
cèra e de cambra, g goma para lavam.
Classe 2
Classe 46
Adubos, ácidos sanitários, água desin- dela, bmpadores de /uvas, líquidos de
Para distinguir Amido, anil, azul da fetantes e para fins sanitários, apanha branquear tecidos, liquido* mata-lordte.
CIL.; 9tie 3
Prássia, alvaiade de zinco abrasivoc mAsca e insetos (de gome e pagel ou rai para roupas e mata Aleos para roda
Substâncias e preparados antihelmIntico algodão preparado rara limpar metais, p,r.pelão), alatits bactericidas, baseie. pai, °Wien, óleos pare limpeza de tas

Crazy
Foarn

STRIDE

SCOLABAN

Irribledon São Felíx Industriai
Químicas Ltda.
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ros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio. soda cáustica sabão em pó,
sabat, comua,, sabão de esfregar e saponáceos, ti;clos de polir e verniz
para calçador

Olá

Classe 48
Para distinguir: Perturbes. essências. ex
tratos agua de colônia agua ti; toucador. água de beleza água de quina
água de rosas água de alfazerra água
para barba loçõee e tônicos para 0.S
cabelos e para a p ele. brilhantina. ban
dolina. "batons" cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos óleos pai a os
cabeio& creme evanescente. cremes gor.
durosos e pomadas -para limpeza da
pele e - maguillage" depilatórios deso
dorante& vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. ápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos. cambai pare
c. : rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido- perfuma&
ou não. sabonetes, defleti-idos em pó.
tosta ou liquido: sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perfuoSe: escóvas para dentes, cabeioa unhas
• cilios; dum de louro. saquinho perta.
mado, preparados em pó. pasta, aqui
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
étalcula: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolori]
tulhas. cílios e pintas ou sinais artsfi.
ciai& óleos clara a pele

Termo n' 682.350, de 1-2-1965
Escritório de Negócios Chuá Ltda.
São Paulo

DI,t.R10 OFICIAL (Seção III)
de energia elétrica, instrumentos Wein'
nicos, interruptores, irradiadores, lâmpadas, liquidificaclores, manômetros, microfones. pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores. ralais,
relógios, .reostatos, telefones, termos- tatos tomadas, transformadores, válvulas
Para rádio. vais/cias para aparelhos de
televisão, ventiladores e volometros
Termo n .0 682.353, de 1-2-1965
Papelaria "Roca" Ltda.
São Paulo

ROCA
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas' para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para triataborrào. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.
canetas, canetas tinteiro. canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
caraubos, carimbarlores, cola para papel.
coladores; compassos. cestos para correspondência. desatabadores, duplicadores. datadores. estojo: para desenhos.
estojos para canetas. estojos com minas,
esquadros, estalos para lápis, espetos.
estiletes para - pa p éis. furadores, fitas
p ara máquinas de escrever, grafites
p ara lapiseiras. goma arábica. grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maq uinas para apontar lápis, minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever. máquinas de calcular. maquilas de somar máquinas de multiplicar.
nata-gatos. porta-tinteiros. porta-carimbos. porta-lápis. porta-canetas. porta.

Classe 33
cartas, p rensas. prendedores de papéis.
Escritório de negócios e de corretagens
p ercevejos p ara Papais perfuradores
Termos as. 682.351 e 682.352, de -éguas, raspadeiras de borrões. stencils
Para mimeógrafos, tintas e tinteiros
1-2-1965
Varitron — Indústria Eletro-Mecânica e
Termos ns. .682.354 e 682.359 de
Eletrônica Ltda.
1-2-1965
São eaulo
Metalúrgica Alfix Ltda .
São Paulo

VAR1TRON
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos
alarmas elétrico,. alto-falantes, arpe• rimetrob, amplificadores para rádios
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão. aparelhos de ventilaçáo para
edificios, aparelhos elétricos para banho. aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurizacao de leite, aparelhos Para
torrar pão, aquecedores elétricuz, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elé.
tricas, caixas de derivação. campainhas
elétricas comutadores, condensa aores
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para remir anta.
paa, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros da água, fogareiros elétricos, comam fiamos, galvanómetros.
hidrõmetros. indicadores automáticos de
nivel de água, Instrumentos medidores
11.

ALPIX
Indiaetria Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Kros p ara bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, av-eias amortecedores alavancas de cambio barcos
breques braços para velenlos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas caminhonetes, carros am:sulantea caminhões
carros, tratores. carros-berços, carrostanques carros-irrigadores. carros, carroças, carrocerias. chassis chapas circulares para veiculos cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços. para veículos. direção. desli.
gadeiras; estribos, escadas rolantes, ele.
vadore, para passageiros e para carga
engates para erros eixos de direção
freios, fronteira para veiculos guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas. motocargas moto furgões
manivelas, navios, ônibus. para-choques
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas. reboques. 'radiadores para velculos
rodas pira veiculo& selins triciclos tirantes para veiculos. vagões, velocipe
des. varetas de contrarie do afogador e
acelerador tróleis. troleibus. varaea de
carros, toletes para carros

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos, acessorios e
petrechos elétricos ou usados na eletricidade, inclusive medidores, a saber:
aspiradores de pó, antenas, acumuladores. aquecedores, alarmes, alto-talantes,
adaptadores, amperômetros, batedeiras
bombas para água, condensadores, chuveiros, chaves, campainhas, cometas
para veicules, caixas-fusíveis, diais, enceradeiras. esterilizadores, estufas, ebulidores, 4ogões. tusiveis. ferros de passar e engomar, fornos, fogareiros, fios
terros de soldar, tonografos, geladeiras,
interruptores, iatercomunicadores, lana
padas. lanternas, lâmpadas fluorescen.
tes, liquidificadores, pilhas, rádio-emil,
sores, rádio-receptores, relógios, reatores para luz fluorescentes, sinalizadores
lampejantes. soquetes, secadores para
os cabelos, transformadores. torneiras.
tomadas, tomadas de correntes múltiplas. tubos conduits, termostatos, televisores. tocadores de discos, válvulas,
ventiladores, voltímetro... vibradores e
wattometros
Classe 6
Para distingua. Máquinas para: acabamenot. achatar arame, acondiciona.
mento, adelgaçar, ajustar, alimentar
água, alisar, amassar, aplanar, erroirar, beneficiar burilhar, brinquetar, brunir, cardar, doletar, compõe, comprimir,
condensar conservar, cortar, coser, cos
turar, clarificar, classificar, cravar, debrUar, debulhar. deshagar, desbatar, descarnar descaroçar, desembrear, desintegrar, drsnatar. depo/par, distribuir, dobrar, drenar, elevar, empacotar, encardanar. estampar. fabricar arame, fabra
car artigos de metal, fabricar gelo, fabricar bebidas, fabricar escOvas, fabri.
car calçados, fabricar chapéus, fabricar
4erramentas, fabricar móveis, fabricar
papel, fabricar peças, fabricar rebites.
fabricar roupas, fundir, .mprimir. insui•
trar, picotar, prender, rebitar, roscar.
selecionar, separar, serrar, tecer, timbrar, tornear, betoneiras, burrinhos. brita
quetadores. cardadeiras, condensadores,
cravadeiras. dusamos, escavadeiras, misturadores, motores prnesas, rebitadorea
teares. máquina insuifladoras, motr.zes
operatrizes. perhiratrizes, rotoras, e pe
ças integrantes destas máquinas
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res mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura.
sacradeiras, semeadeiras, secadeiras.
semeadores de terra. tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
Parcialmente trabalhado. aço pálio. aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
mapganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ott
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável,
laminas de metal, lata em Rilha, latão
em tôlha, latão em chapas. latão em
vergalhões, ligas metálica*, amalhai,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados.
metais para solda. niquel. zinco
Classe 11
Para distinguir ferragens e Serramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café. assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, ' bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cozinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes ca13;cles, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, ahave,a inglesas, cabeções, canecas.
copos. eachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentas, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros, cabides de matai,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
aantoneiras, chaveiros, canives -e, chavenas, cremones. cadinros crivos, chantradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para p orcas circulares chaves torClasse 7
Máquinas, e utensílios para serem usa- quirnétrIca, correntes para chaves, roldos exclusivamente na agricultura e cretea, chavas para porcas, distintivos.
horticultura a saber: arados, abridores dobradiças. descanço para talheres, prade sulcos, adabadeiras, ancinhos me- tos e copos, enxadas, esferas, engates.
canimos 'e emplilhadores ocmbinados -afeites de metal, estribos, espátulas
arrancadores mecansmos para agricul- sstojoe de metal para carimbos, eixos
tura, .batedeiras para cereais, bombas expandidor para tubos, estruturas metápara adubar, ceifadeiras, carpideiras. licas, escarradeiras. espremedores, espuceifarias para arroz, charruas para apta madeiras. formões. foices. 'erro para
anitura. cultivadores. debulhadores cortar capim, f rerolhos, lacas, Incises
destocadores . desentegradores, esmaga fechaduras, truteiras, funis, fôrmas para
dores para a agricultura, escarrificado. doces, bolos,' empadas e pudins. flanges
res, enchovadeiras. tacas p ara magia. fivela, furadores. ferramentas cortantes
nas agrícolas. ferradeiras. gadanhos ou perfurantes para marceneiros. çechor
garras p ara arado, grades de discos de mesa', ferraduras, forminhas, fitas
ou dentes, máquinas batedeiras para de aço, ganchos, guarnições de metal.
mricultura. maquinas inseticidas, má garfos, ganchos para quadros, grampos
qt.inas vaporizadoras máquinas de para emendas de cor seias, grades para
mangir. mácsuinas niveladoras de terra fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
liátniinas perfuradoras p ara a agricul- gonzos, grosas, garrafas ilhoses Joeura máquinas de plantar, alatoe-lar lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
mguinas r egadeiras, máquinas de latas, luvas finalistas, leiteiras macha.
oçar. le semear. para sulfatai de dinhas. molas para p ortas sim telas
'orouir, de triturar de esfarelar terra marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
Iara irriga-ão. 'ara matai formigas e morsas , m a chetes mantegueiras malhos
mtros insetos, p ara burrifar e salivem -sava t has, ripes, ocas. pás Picaretas
ris, desinfetantes pa.a adubar para ',rego.% Ponteiros. p ara 111 tos porcas
agitar e espalhar palha, para colher pratos porta-gelo posei as porta pão
algodão, para colher cereais. máquinas porta jóias. nalitriros onnetaq puxado
res p lacas. oreqadori-s. no-ta-esponjai,
Prtl Rssadoras "ara fins agrícolas, dee
cortar árvores, para espalhar, para ca pene i ras p inos p lainas perfuradaisa•
ninar. mánnins combinadas para se pires p incas, nanelões on - tn ermo <
mear e cultivar, de deshanar. para en g ar rafas passadores d- roupa, press•
silar mánninae e moinhan para forra lhas raetalos roi-amas r,, l(- re g ,do-es
geris, máquinas toscadoras, ordenado- rebites, reduções, recipientes de metal,
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rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacudilhas. torquezcs, trilhos tubos subulações, =pões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachas, trans de casinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
'rezar, guia de freza de chanfrar,
Ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, caritos
para estojos. colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de • correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniqueta.s e tubos de expansão
, Termo n.° 682.360, de 1-2-1965
Akapol Sociedad de Responsabilidad
Limitada
Argentina

Dl RIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 682.364, de ' -2-1965
Birigui Óleo ''Biol" S.A.
São Paulo
(r élARR ON CLARO MARRON FUNDO OREMC
.

Termo n.9 682.631, de 1-2-1965
Lito Record S.A.
São Paulo

INOUSTLA ISRASitILIRA

Classe 49
Baralhos
Termo n.0 682.362, de 1-2-1965
Luis Alberto de León
Uruguai

Classe 36
Meias
Termo n.• 682.363, de 1-2-1965
. Lito Record S.A.
São Paulo

RZCOIt'D
Initastria 13rasileira
Clos,e 49
Baralhos

•
-

z

'1>1'
-,

*durma 8.emze.R.4

LA RANJA..

Classe 41
Óleos comestíveis de amendoim e
girassol
• Termo n.° 682.365, de 1-2-1965
Indústria Mundial de Artefatos de
Metais S.A.
Sio Paulo

PDX IM IX
Classe 16
Gesso. cimento e cal

Maio de 1935 1999

,MUADILL
Inctistria Brasileira
Oasse II
.
Para distuaguir ferragens e ferramentas:
Alicates, alavancas. arruelas, arrebites,
1 argolas, aldraves, armações • de matai
abridores de jatas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas; arestas, aros, almotadrises, amoladores.
amoladores . de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias, mornborderes baldes
borboletas, baterias, bases de metal bra
çadeira-s, bules, bisagra, buchas, bainha
para. facass baterias de casinha. colheres de pedreiros, cadeados correntes az
cl-....-ses de parafusos, conexões
para. encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de tenda. chaves . ,lesas, cabeções. canecas,
copo*, cachepots centro de mesa .coquetelerras. caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas. chaleiras, .cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros, cabides de mersu,
cabos, caixas de ferro, cgruza.tas curva?
cantoneiras, chaveiros, canivet , a, diavenas, cremonea, cadinros crivos, chan.
tradores, cassinetes, cabos, chaves cha
vett para porcas circulares chaves tor.
quimétrica. correntes para chaves. calcretea, chaves para porcas, distintivos
dobradiças, descanço para talheres, pratos . e copos, enxadas esferas, engates
'enfeite. de metal,. estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, eacarradeiraa espremedores, espumadeiras. formões, Meta, ferro para
cortar capim, frerollios, Lacas, facões
iechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanes
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, -Sachas
de metal, ferraduras," formInhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal
garfos, ganchos para quadros: grampos
Para emendas de correias. grades para
fogões . e geladeiras, grelhas: galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoaes, joelatas, luvas, linguetas, leiteiras, macha.
lhos, jarros, limas lâmina? licoreiros
dinhas. molas para portas, martelos
marrana. matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malho,
rovalhas. Mac& peas, pás. picaretas
preaos, Ponteiros, para tarsos porcas
p ratos, porta-gelo. posai-as. porta -pão
portaaóias, paliteiros, panelas puxado

res. placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, ristelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, reciprentes de metal.
rodízios, roscas de aço Inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarda
lhas, torquezes, trilhos tubos múmiaarame, trinos, taçaa, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
ções, ampões, .travadeiraa telas de
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachas, trans de casinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, treza de
trem. gula de 'reza de chanfrar.
ventosas, maletas, balis para sacos de
viagem, 'para pastas. balmazes. cantos
para estojoli, colchetes para malas, era
voa, enfeites, fecho para ;pastas e para
matas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de -expansão
Termo n.• 682.366. de 1-2-1965
Metalúrgica Alfix Ltda, São Paulo

te. cintas para cais clínicos, cintas umWilcala colheres cortantes, compressas,
compressas de tecidos, costótornos, curetas, dentes artificiais, dentaduras, depressores dilatadores, duchas, drenos,
elevadores, espéculos, esponjas, estufas,
espátulas. escapelos, escopros, extratores, escavadores, tios de linho para feridas, facas. pachos para músculos, cot«
falómetros, gazes, godivas, goivas. da.
sca grampos para saturas, guta-percha.
histarômetros, irrigadores, instrumento,
cirúrgicos 'para operações, liquidas
pás para limpeza e polimento para fina
ctiontológicos, lixas, luvas e dedeiras
de borracra, limas para ossos, lanceta*,
massas plásticas para fins odontológicos, máscaras para anastesia, mesas de
operações, mesas para curativos, martelos artiticiais, perfuradores, pés e bre.
ços artificiais, perfuradores ósseos.
cas ara obturaçõez de canais, orcela.;
nas, -inceis para garganta. pinças anil
tómicas, rolos cirúrgicos de lã de paid,
ruge e rodas para desgaste dentári6;
andadeiras, sandaraca, ceda e crina pira saturas, sacos pare gêlo e bolsa.
para água quente, sondas. -seringas para lavagens e injeções, serras, serras pira raquiotemla, termômetros, tesour4
trepanas, ventosas, verniz isolante paria
fins otiontológicos
,

Termo. n.• 682.368. de 1-2-1965
Fábrica de Espelhos Luso-Brasileira
Limitada
São Paulo

't

113$0.3311ASILralli
indústria Brasileira.
Classe 14
, • Espelhos
Termo 11. 0 682.369, de 1-2-1965 Prorrogação)
Acessórios São João S.A. Importação
e Comércio
Rio Grande do Sul

ISETAZURGICA LLPIX_
•12 DA

r PRORROGAÇÏ0,1
•••••

Nome Comercial
Tênno n.° 682.367, de 1-2-1965
Hospital e Maternidade São oisé de
Ituverava S.A.
São Paulo
r
BAO

Jose xv
numun

Lle .se 10
Para' distinguir: Abairta-lluguas, abrebocas, aden6tomos, afastadores, agrafos,
para ossos, agulhas para injeção, algodão hidrófilo, alicates, amalgamas, aparadores, aparadores para fias médicocirúrgicos, aarelhos ara massagens aparelhos de pressão arterial, aparelhos de
dastermia, aparelhos de raios ultra-violeta, aparelhos de Raio X. aparelhos
de infra-vermelho, aparelhos de surdez.
assentos para enfermos, ataduras, bispedras preciosas e suas imitações, atkirJarras para arado, ,grades de discos
turis, cadeiras para clinica médica, ca.
deiras de rodas, cambraia hidrófila, canulas, cataplasmas de feltro, cera para
incrustações e articulações, cera eolan

Classe 1
igualas para freios

3

Termo n.° 682.370, de 1-2-1965
Indústria de Papel Leon Feffer S.A.
•
São Paulo

TROTEC
, Indactr la Bra 13.6 ira
•
Classe 38
Aios para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
pa-a retratos e autógrafos, balões (ex.
cetra pra tencriedos) blocos para
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'Termo n.o 682.374, de 1-2-1965
gorrespondencia blocos para -cálculos
Con fecções de Roupas "Amazonas'
blocos para anotações, bobinas brochuLimitada
Nas não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
São Paulo
Caixas cie papelão. cadernetas. cadernos, caixas de cartão, caixas pare papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais a taes ind.ces. confet car
AMAZONAS
tolina, cadernos de papel inelimetrado
Paul o-Captt aí'
or em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
Classe 33
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de .pa. Confecnões de roupas para homens e
senhoras
-palão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenação de papel
Termo ri:° 682.375. de 1-2-1965
ou papelão, etiquetas. fõlhas indicas
fôihas de celulose. guardanapos, livros Comercial de Couros "Paissandú" Ltda.
não impressos, livros fiscais, livros de
São Paulo
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transParerite, pratos papeliPAISAnD
nhos, papéis de estanho e de aluminio.
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
Classe 35
para forrar paredes. papel almaço com
Couros e peles
ou seio pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel em boTèrmo n.9 682.376. de 1-2-1965
bina para impressão. papel encerado.
Luiz. Filiolia Filho
papel higiênico, papel impermeável.
São Paulo
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos. papel celofane.
PRORROGAÇAO
papel celulose, papel de linho, papel
SANTO murro
absorvente, papei para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, roIn dast ria Brasil eira
setas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de pai:
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Classe 40
Móveis em gerai de metal, vidro, de
Termo n.9 682.371; de 1-2-1965
Indústria de Papel Leon•Feffer S.A. aço, madeua, estofados ou não. inclu
sive móveis ara escritórios: Armários
São Paulo
armários para banheiro e para roupas
usadas, almoçadas, acolchoados para
inoveis.. bancos, balcões, .banquetas.

PROUCH2Q
asdástria B1,411611.

22.41

bandejas, domiciliares. berços, biombos
:adeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
oara sala de jantar e sala de visitas,

Maio de 1965

Termo u.° 682.379, de 1-2-1965
Dr. Darwin Lotito
°'‘o Paulo

Tirmo n.• 682.383, de 1-2-1965
Viação Origeli Ltda.,
Guanabara
ti

ORIGELi
"
• Indústria .Brasileira

(ds'5

41°,

Classe 33
ss
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 682.380, de 1-2-1965
Fsluardo Augusto Muylarert Antunes.
São Paulo
•

'O PINO Dá 30SSA.
Classe 32 -nicos e rádio-televisionados. peças teaAlmanaques, anuários, albuns impressos, boletins, catálagos, edições impressas, folhetos, jornais, livros impressos,
publicações impressas, programas radiofónicos e rádio-televisionados, peças
teatrais e cinematográficas, programas
circenses e revistas
Termo n.9 682.381, de 1-2-1965
Husseim Mahmoud Baraskat
São Paulo
,

CRISTO R=
Inaastria Brasileira

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para. velculos, blcIcles
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros arab-talante', caminhões,
carros, tratores, carros-berços, cassastanques, carros-irrigadores, carros, cai'.
roças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veiculos, cabos de veiculoi
corrediços, para velculos, direção deslia
gadeiras. 'estribos, escadas rolanes,
vadores para assageiros e ara carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para velculos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocal gas. moto furgões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculo'
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para velculos, selins, tricicles, tirantes para veiculos, vagões, velocipes
des, varetas de contrôle do açogador e
acelerador, .trólels, troleibus, varara de
carros e toletes pare carros
Termo n.o 682.384, de 1-2-1965
S. Leão

Guanabara

PRORROGACÂO

zonjuntos para terraços, jardim e prata.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, caisas. cabides. cadeiras
Classe 38
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Papel de segurança, contra falsificação de -idios, colchões, ' colchões de molas
ou adulteração de cheques, ações e
dispensas, divisões. divans. discotecas
demais documentos
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, mesas.
Têrmo n.o 682.372, de 1-2-1965
raesinhas, mesinhas para rádio e televiEduardo Augusto Muylaert Antunes são, mesinhas para televisão, molduras
aara quadros. porfa-retratos. poltronas
noltroaas-camas, prateleiras, portaecha.

,PICIEGIRA AUTUAO,

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuáritsa
álbuns impressos, boletins, catálogos.
1119• -- Jornais, livros impressos, publicações
Impressas, revistas, programas radiofô•
p icos e rádio-televiscionados, peças teatrais e cinematográficas, programas cir.
canses
Têrmon .9 682.373, de 1-2-1965
Bufet Érico Ltda,
São Paulo
R 1 C_ O.

Classe 36
rara distinguir: Artigos de vessuárioa
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas. blusas.
horas, botinas, blusões, boinas. babadouros, bonés. capacetes, • cartolas. carapuças. casaçâo. coletes, capas. chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções, cal
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
oéus. sofás, sofás-camas, travesseiros e saias, casacos, chinelos, dominós. achasses. fantasias, fardas para militares, co' vitrines
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorTe'rmo n.o 682.377, de 1-2-1965
ros. logos de !ingeria. Jaquetas. lacsuks,
Geoconsult — Sociedade Civil de
luvas, ligas, lenços, mantem, meias,
Engeoharia
cnalõs, mantas, mandrião. ' manilhas, paletós. palas. penhoar. pulover, pelerinas,
São Paulo
muges, p onches, polainas, pijamas, pu.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
GEOCONSITI,T-SOCIEDADS'
sueteres, shorts. sungas. atolas ou slacks.
F2ZOI2IIARIA
CIVIL
sults. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Nome Civil

Termo ni 682.378, de 1-2-196v
Atauecedores sessvosec Ltda.
São Paulo

41.5,0T, 3 C
"
IndUstrie Brasileira

classe 41
manches,. refeições prontas, frituras, doces e salgados: Bolinhos, c roquetes
churrascos, cuscus, cochinhats carnes.
empadas, esfilhas kibes, oineletes, pastéis,
Classe 8
pizzas, salsichas, sanduiehes, saladas. Aquecedores, cruveiros e aparelhos de
aquecimento central
tortas doces e bolos

Clasae 35
Correia de couro
Termo n.°' 682.385, de 1-2-1965
M. de Oliveira & Pinho
Guanabara

, Termo n.o 682.382, de 1-2-1965
Zilomag S.A. Indústria Eletrônica
São Paulo

Ural V3IX311V YCI wayn

moinar( ox
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•
Classe 8
Expressão de propaganda

Classes: 4 e 48
Cascas de vegetais em bruto ou parcialmente preparadas, comércio de hervas
medicinais em bruto, perfumarias e
outros produtos

.RIO OFICIAL (Seção
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Termos na. 682.386 e 682.387, de
1-2-1965
Pinho
M. de Oliveira
Guanabara

Termo o.' 682.390, re 1-2-1965
E. Merck Aktiengesellschaft
Alemanha

III)

Têrnio n. o 682.396, de 1-2-196 5
Prosint — Produtos Sintéticos S.A.
Guanabara

pRORROGAÇÃO
Indústria Brasileira
Classe 3
Um medicamento desinfetante para uso
tópico

Classe 1
Amónia, metanol, ácido nitrico,
propileno e etileno

Termo n.0 682.391, de 1-2-1965
Aziende Chimique Riunite Angelini
Francesco
Itália

Termo n.° 682.397, de 1-2-1965
Giovanni Pelica Paolo Marrino

.

São Panln

"DESEMBAÇANTE MAR
ND. BRASILEIRA

Classe 4
Todos os artigos constantes do
exemplar anexo
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, caudata, extratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de guina,
agua de rosas, água de alfazeina, água
para barba. loções e tónicos para oe
cabelos e para a pele. brilhantina, hosdohna. "batons". cosmét:coa, fixadores.
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos. creme evanescente, cremes ao:durosos e pomadas para limpeza de peie e "rnaquila g el. depilatórios, desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmíns para
para barbear, sabão lion.do perfumado
o rosto e para os lábios, sabão e creme
ou não: sabonetes, dentifrícios em p6,
pasta ou liquido; sais perfumados para
Lanhos pentes, vaporizadores de perfume; escãvas para dentes, cabelos, unhas,
e ditos; rum de louro. saquinho perfu

miado preparados em pó, pasta, -kWdo e titolos para o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removeloret da
cuticuiar; gi.ceriaa perfumada para a
os ca pelos e preparados para descolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para e pele
Termo n.9 682.388, de 1-2-1965
Refrigeração N. S. de Fátima Ltda.
Guanabara

N. S. DE FÁTIMA
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
Trmo n.o 682.389, de 1-2-1945
Feira Paulista Ltda.
Santa Catarina.

Llasse
Absorventes, acetona, ácidos. acetatos,
agentes quimi,os para o tratamento e
Classe 3
'oração de fibras, tecidos. couros e teUm preparado farmacêutico
lulose: água raz. álcool, albumina, alailinas. alumen. alvaiade, alvejantes inTermo n-12 682.392. de 1-2-1965
Presná Mechaniva, Národni Podnik dustriais. aluminio em pó , amoniaco,
anti-incrustantes. anti-oxidantes, antiTchecoslováquia
eixidantes. anti-corrosivos. anti-detonan
tes. azotatos, água acidulada para.
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais. amónia: banhos para
galvanização, benzina, benzo!. betumes.
bicarbonatos "de sódio, de potássio; ca.
virgem, carvões. carbonatos catalizadores. celulose, chapas fotográficas
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos cromatos, corantes. creosotos: descorantes, desincrustantes, dis.
solventes; emulsões fotográficas. ermo,
Ire, éter. esmaltes estereatos: fenol fil
mes sensibilizados aesi fotografias. 4i
xadores, tormoi, fc4atos industriais, fósforos industlais ::uoretos: galvanizadores. gelatina c,ara fotografias e pintura
Classe 10
giz, glicerina, hidratos, hidrosul fitos
Dispositivos e Instrumentos médicos
imperrneabilizans. loduretos: lacas:
ma.sas para pintura. magnésio, merTermo n. 9 682.393, de 1-2-1965
curfo: nitratos, neutralizadores, nitroce
Myrta S.A. Indústria e Comércio
iulose; óxidos, oxidantes. óleos para
Guanabara
pintu r a, óleo de linhaça: produtos qui
micos para Impressão. potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis heliográficos e heliocopistas, pelle.alas)
se.nsiveis, papéis para fotografia s aná.
lises de laboratório, pigmentos, potassa
in
Brasileira4
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias
Classe 48
Cremes e sabões para a barba; água e produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos p ara diluir tintas prossia.
loções para o rosto
ta; reativos, removedores, reveladores:
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes.
Térmo a.° 682.394, de 1-2-1965
(Prorrogação)
silicatos, soda cáustica. kaluções qutmica* de uso industrial. solvtntes, tufBanco Irmãos Guimarães S.A.
Guanabara
ou pastosas para madeira, Ferro, pare-

RE
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Classe 33

Titulo de Estabelecimento
Termo n. • 682.395, de 1-2-1965
Caraneâo — Rádio e Televisão Ltda.
São Paulo

DEMOCRATA
Inddetria Brasileira]

Classes: 13, 14, 42 e 43
Título de Estabelecimento

maio de

1965 2031

amortecedores. ambulâncias, assentos de
veiculos, aviões, automóveis, balões,
barcos, bicicletas, barras de freios, barras de tração, braçadeiras de caixas,
molas, braços de veiculos, crarretea.
carros de bagagens, carretas, carretas
de artilharia, carrinhos de mão, cardnhos para ,Jedreiros, carros para carga. carros para estradas de ferro, carros, caminhões. ca rrocerlas, carroças,
carruagens, carros tanques. catnionetes.
caminhões chassis, carburadores, charneiras, co hes, conexões de tope de vet.
culos, cubos para propulsores . cubos,
ciesligado res. engates de borracha, engates de ferro, estribos para carruagens,
estribos eixos de locomotivas, freios automáticos, freios pneumát.cos. 'Tetos para estrada de ferro, paralama galeras.
hastes de veiculos. hélices iates, inletores de locomotivas logos de engrenagens, logos de rodas logos de rodai
para transporte de toras, lanchas. landiões. liteiras, locomotivas me las de
borracha para carros moias de veiztilos,
motocicletas, motociclos, monociclos.
navios, Ónibus. painéis de armação de
veiculus, para-choques para-lamas,
pontões. retoques reboque para transporte, rebocadores. rodas ara veiculas.
saveiros, tambores de freios tenders, tibilres. tirantes de carros. tratores. troles. trenós triciclos. trucks de locomo•:...
tivas. vagões. vilorp s

Termos ns. 682.399 a 682,101 de
24,5
Come:se:o e 1; n clurtria Induco S. A.
Guanabara

Classe 6
Máquinas para: acabamento, achatar
arame, acondicionamento, acicIgaçar,
ajustar, limentr água, alisar, amassar,

aplainar, arrolhar, beneficiar, burilar,
bringuétra, brunir, caradar. coletar compor, comprimir, consenvar, cortar, coser, costurar clarificar, classificar, cravar, debruar, debulhar . desbargar. desbastar, descarnar, descaroçar, desembrear, desnatar, depolpar, dstribuir dobrar, drenar, elevar, empacotar, encarfatos: tintas em pó, liquidas, sólidas dernar. estampar fabricar arame, fabricrliedsoa
, .confitzçbes.
s
decorações, cose
ouros
car artigos de metal, fabricar bebidas,
barcos
fabricar calçados, fabricar craapéus. fácuias. talco industrial, thiner.
bricar escérvas, fabricar ferramentas, fabricar gelos. fabricar móveis fabricar
.Terano n.° 682.398, de f-2-65
roupas, fundir, imprimir, insuflar. erfuAutotec Importadora Ltda.
rar, picotar, prender, rebitar, roscar. se- .
Guanzioars
lecionar separar, serrar, tecer, timbra,
bringuetadores, cardaddras, condensadores, cravadeiras, dinamos, escavadei-igEIDER
ra, misturadores, motores, prensas, rebitadores. &ares, máquinas :nsufladoras,
mootras. motrizes. operatrizes, perfuraINTERNACIONAL
trizes, rotoras e peças inte g rantes de
máquinas

LTDA.

Termo n.° 682.400, de 1-2-65
Comércio e Indústria Incluo" S. A.
Guanabara
Classe 21
Classe 8
Para distinguir veículos e suas partes Aparelhos,
Classe 6
acessórios ou apetrechos
lavar
Integrantes,
a
saber:
Aeronaves,
acrosMáquinas de costura. Máquinas de
elétricos ou usados na eletricidade. Intatos.. aeroplano*, Mal/ancas de (Moa

roupas e máquinas de lavar pratos I

clusive medidores, a saber: aspiradores'

2002 Quarta-feira 26
de pó, antenas, acamuladores, aquecedores, alarmes, alto silantes, adariadores, amperometros, batedeiras, bombas
para água, capacitores, condesandores,
tuveiros. chaves, campainhas, corne45 para veículos, calxas-fuslvels, diais,
discos gravados, enceradeiras. estirilizadores, estufas, ebulidores, fogões, fusíveis, ferros de passar e engomar. fornos, fogareiros. fios, ferros de soldar.
fonográfos, geladeiras. interruptores. intercomunicadores. lâmpadas, lanternas,
lâmpadas fluorescentes. lquidificadores,
pilhas, rádio-emissores " rádio-receptores,
relógios, reatores para luz fluorescente,
sinalizadores lampejantes, etiquetes, secadores para os cabelos. transformador" telefones, torneiras. tomadas, tomadas de correntes múltiplas, tubos
madas de correntes múltiplas, tubos
conduits. termostatos. televisores, tocadores de discos. transitores. válvulas
ventiladores, voltimetros. vibradores e
wattometros

DIÁRIO OFICIAL
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacara:ilhas, torquezes, trilhos tubos subula,.;fSee, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, [reza de
[rezar, gaia de lana de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, .cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes.
torniauetes e tubos de expansão

(Seção HO

portas, persianas, pisos, papel para forrar casas boiadeiras para porta, tijolos,
tubos de concreto, telhas, tacos, tubos
de ventilação, tanques de cimento, vigamento, venezianas e vitrô

Maio de 1965
Tármo a.9 682.409. da 1-2-1966
Shopping Center Iguatemí Ltda.
São Paulo
:MOITING

Termo n.° 628.04, de 1-2-65
Safira — S. A. de Financiamento
Crédito e Investimento
São Paulo

Onfent In AT al
Classe 33
Título

Têrmo ass 682.410, de 1-2-1965
Ibis Ltda. Indústria e Comércio de
Perfumaria
Guanabara

e

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, es.
tratos. água de colónia, água de toucador. água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bana
dolina, "batons". cosméticos, fixador"
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele • "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de anca
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
eenbelezar cílios e olhos, camaim para
o rosto e para os lábios, sabão e cremepara barbear, sabão líquido perfutnadu
ou não, sabonetes, dentifrícios en3 pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perfume; esávas para dentes, cabelos, unhas,
e cibos: dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta. líquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para ce
cabelos e preparados para descolori/
unhas, cibos e pintas ou sinais artifla
dais, óleos para a pele

Terrio n.9 682.402, de 1-2-65
Lunik Barbearia Ltda.
Guanabara

Têrtno n. 9 682.401, de 1-2-65
Comércio e Indústria Induco S. A.
Nome comercial
Guanabara •
Classe 11
Termo n.9 682.405, de 1-2 - 65
Para distinguir ferragens e 4erramentas.
Spartacus Representações Ltda.
Alicates, alavancas. arruelas, arrebites,
G.uanabara
argolas, aldraves. armações de metal
Classe 48
abridores de latas, arame, apartarias. de Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
chá e caie, assadeiras, açucareiros. apa- tratos água de colônia, água de toucarelhos para lavatórios, arandelas, ares- dor, água de beleza, água de quina.
tal, atoe, almotadrisss, amoladores, água de rosas, água de alfazema, água
amoladores de ferramentas, alças para para barba, loções e tônicos para os
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas cabelos e para a pele, brilhantina, banbandejas, bacias, tnombonieres baldes dolina, batons. cosméticos, fia; dores
borboletas, baterias, bases de metal bra. de penteados. petróleos, óleos para os
çadeiras, bules, bisagra. buchas, bainha cabelos, creme evanescente. cremes gorpara 'facass baterias de tosinha, colhe- embelezar cílios e olhos, carmim para
res de pedreiros, cadeados correntes ca le e "maquilage" depilados. desodo
bides, chaves de parafusos, conexões motes, vinagre aromático. pó de arroz
para encanamentos caixas de metal para pestana e sobrancelhas. preparados pare
portões. colunas, canos, chaves de feia. e talco pefumado ou não, Iapis Para
da. chaves inglesas, cabeções. canecas durosos e pomadas para limpeza da pe.
copos, rachepots centro de mesa ca o rosto e para os lábios, sabão e creme
queteleiras, caixas para condimento de para barbear, sabão liquido perfumado
Classe 50
alimentos, cadeados, caldeirões. caçaro- ou não. sabonates. -dentifrícios em pó
Impressos
las. chaleiras, cafeteiras conchas coa Pasta ou liquido: sais perfumados para
Termo n.s 682.412, de 1-2-1965
Termo n. 9 682.406, de 1 -2 - 65
dores, cuscuseiros, cabides de metal banhos, pentes, vaporizadores de pede,
Drinks
— Bar Mixter John Ltda.
cabo., caixas de ferro, cgruzetas curvas me; escovas para Cientes. cabelos, unhas Fibra — Sociedade Anónima Técnica
Guanabara
de Distribuição de Valores
cantoneiras, chaveiros, canivetes. dia e cílios, rum de louro, saquinho perfuGuanabara
venas, cremones, cadinros crivo, chan mado, preparados em pó. pasta, liquifradores, cassinetes. cabos, chaves chs. do e tijolos ara o tratamento das unhas.
ares para porcas circulares chaves tor dissolventes e vernizes, removedores da
quimétrica, correntes para chaves, col- cabelos e p reparados para dsecolocreta*, chaves para porcas. distintivos , ir unhas, cibos e pintas ou sinais artidobradiças. descanço para talheres, praficiais. óleos para a pele
tos e copos, enxadas esferas, engates
indústria Brasileira'
Termo n.° 682.403, de 1-2-65
enfeites de metal, estribos. espátulas
estofos de metal para carimbos, eixos Marreco " — Materiais de Construção.
Classe 41
expandidor para tubos, estruturas meta
Representação e Comércio Ltda.
Lanches prontos, salgadinhos para lanClasse 33
lisas, escarraddras, espremedores, espuSão Paulo
ches, pizzas, sanduiches, mostarda, maSinal de propaganda
madeiras. formões. foices. ;erro para
lho apimentado torradas doces es
cortar capim, freroihoa, faca& facies
Tèrmo t2. 0 682.407. de 1 - 2 -65
sorvetes .
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
Bersiletric — Indústria de Condutores
doces, bolos, empadas e pudins. flanget
Termo n.9 682.411, de 1 - 2 - 1965
Elétricos Ltda
fivela, furadores, ferramentas cortantes
Darwin Poubel
Guanabara
OU perfurantes para marceneiros. Sachos
Espírito Santo
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições do metal
Classe 16
'eemeeffig=a4.11=22e=renik
garfos, ganchos para quadros. grampas
para emendas de correias, grades para Para distinguir: Materiais de constru.
ções: argila. areia, azulejos, argamassas
• fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros batentes, balaustres, calras, cimento, cal,
INDÚSTRIA BRAZILEMA
nome,
joegonzos, grosas, garrafas,
cré,
caixas
de
descarga,
chapas
isolanGR A.NZIA
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras. tnacha, tes. caibros, caixilhos, colunas, chapas
Classe
8
diabas, molas para portas, martes paa e cobertura, caixas dagua, ediReaCondutores elétricos
±+++t+++++++
marretas, matrizes, marmitas, maaanetas çào pré-moldadas, estacas, esquadrias
.—===...."=====313==
Termo n.° 682.408, de 1-2-65
morsas, machetes. tnantegueires malhos Morros, frisos, gesso, grades, janelas, lamelas
de
metal,
ladrilhos,
lambris
luvas
Shopping
Center
Iguatemi
Ltda.
navalhas. clipes. ocas, pás, picaretas
-wiwer2="j#
São Paulo •
pregos, ponteiros. parafusos porcas de junção, !ages, lageotas, material isopratos, porta-gelo. poseiras, porta-pão. lantes contra frio e calor, manilhas, maClasse 46
porta-:fiias, paliteiros. panelas puxads- deiras para construções, mosaicos pro- 'sttorrxr
,.... 'olet itEt IGUATESUM
Para distinguir: Amido, anil' azul da
res. placas. pregadores, porta-esponlla. dutos para tornar impermeabilizantes as
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos,
peneiras pinos, plainas perfuradeiras argamassas de cinsamto e cal hidráulico.
algodão preparado para limpar metais,
pires pinças panelões. porta-copos e pedregulhos, placas de pavimentação.
•
detergentes. espermacetea, 'extrato de
garrafas. pa y adores de roupa, presi. peças ornamentais de cimento ou gesso
para tetos e paredes, parquetes, portas,
Nome civil
anil, fecula para tecidos, fósforos da
lhaa, rastelos, roldanas, ralos, regadores

Mixtew

DERSILETRIC
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cera e de madeira. goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, liquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para Imipezas de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, .soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos, de polir e verniz para
calçados
Termo n.° 682.413 de 1-2-1965
Ramipar S.A. Ramificio Paranaense

Termo n.o 682.417, de 1-2-1965
Companhia de Eletricidade de
Pernambuco S.A. — SELPB
Pernambuco

•

iinp-ánbia de Eletrici;.
'dado de Pernambuco'
'

S/A ' - CELPE,
Nome Comercial

Paraná

RAPAI PAR'.
"

.

Classe 4
Rami

Termo n." 682.414, de 1-2-1965
Madeiras São Carlos Ltda.
Paraná

'MADEIRAS)
$/1/40 - CARCC2‘,

Termo n.° 682.418, de 1-2-1965
Companhia de Eletricidade de
Pernambuco S.A. — SELPE
Pernambuco

CE
'

1:2

Classe 50
Para distinguir: A presente marca destina-se a assinalar' o timbre da sociedade a ser aplicado em seus impressos em
geral, papeis de cartas, envelopes, chequest. recibos, mernoranduns. notas. faturas duplicatas, cartões comerciais

raçm, mesas para curativos, -aparelhos

i

IITAOCA

Termo n.o 682.415, de 1-2-1965
Laboratório e Perfumaria Monarca Ltda.

Classe a0
Impressos

Termo n.° 652.422, de 2-2-65
The Fafnir Bearing Cocnpany
Estados Unidos da América

TUDO . PARA A SUk

Termo n.° 682.420, de 2-2-65
Bril S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

Cla.ise 6
Máquinas e suas partes integrantes,
não ineuidas nas classes 7, 10 e 17;
rolamentos de todos os tipos, montados
ou não em seus suportes apropriados;
perfsi para o suporte de rolamentos
Termo n.° 682.423, de 2-2-65
Oscar Martins da. Morbes Guimarães
José Pinheiro Ramos
Guanabara

CURTUME,
MASSANIGANn
Indús tri a Brasileira.°
Classe 35
Gruirias e peles preparadas ou não. camurças, couros vaquetas, pelicas e artefatos dos mesrnosi Almofadas de couros. arreios, bolsas, carteiras, caixas
c+ !cotes de couro, carneiras, capas para
Álbuns e para livros, embalagens de
couro e .. to!o. quarm, -cies de couro para
automóveis, guarnições para porta-bioco. malas maletas, porta-notas. porta
chave,, parta níqueis. putas. pu!sei-w
de anuro radeas selins, sacos para via
gem sacolas. saltos. solas e solados
tirantes para arreios e valises

Latisse 10
Musas plásticas para fins ociontológicoa e guta percha, pontas de gutapercha para obturações de canais, cêra
laminada, cêra para incrustações e articWaçào, ideal base, cêra coiante, sandraca, godivas, verniz isolante, gesso,
amalgamas. líquidos e pós para limpeza
e polimento, lixas, porcelanas. ruge,
d. cos e rodas para desgastes. Algodão irlró ilo, catgut. seda e crina para
soturas, protetores para seio, tira leite,
preservativos, sacos para gèlo, bolsas
para água quente, irrigadores, tubos de
borracha para irrigadores, luvas e de'Jeiras de borracha para cirurgia, sondisS, drenos seringas para lavagens e
injeções,. agulhas para injeções. Instrumentos cirúrgicos para operações. vencursas, teranõmetros. clinico!, guta percha, dentes artificiais, dentaduras, asseatos para enfermos. estojos de bolso
oara Instrumentos cirúrgicos, grampos
para saturas. lençóis de borracha para
hospitais, máscaras p ara anestesia. Padislas. aparelhos de oressao arter'al.
aparelhos de diatermia, mesas de ope-

Termo' o.° 682.427, d,a 2-2-65
Laboratório Sanes Ltda,
Gtranabara
PR ORROGAÇÃO

4

PI' $1187101 COMPOVO
LABORATORIO S
ANEX LTDA.
de Jane;ro

Ull'(!;:, da América

!CERA ELECTRO—ToRQUE

e

Classes: 6, 8, 11, 21 e 39
Frase de propaganda

SUPEROVULO

Termo n." 682.421, de 2-2-65
Kerr Manufarturing Company

Pernambuco

Térmo ri° 682.426, de 1-1-65
( Prorrogação)
B. Mendes El Cia,
Bahia

PRORROGAÇÃO',

Classe 46
Frase de propaganda

Termo n." 682.416, de 1-2-1965
Curtume Mansangano Ltda.

1965 2003

BICICLETA'

PRORROGAU0
ÊXIJA BOMBRIL COM
SEU ReStULO vurmo,

Classe 3
Sabão medicinal

mo

de

n." 682.425, de 2 - 2 - 65
Ter
para massagens, esterelizadores. estufas,(Prorrogação)
aparelhos de raios ultra violeta e ca
Aço Torsima S. A.
dera para clinica médica, balanças pata
São Paulo
clinica infantil, cânulas, conta-gotas,
vidros conta-gotas, duchas vaginais, rsPRORROGACAO
patulas, agraphos, pincéis para garganta, escaipelos, lacas, pinças anatõmica, tesouras, costótotrnos, serras, serras paar raquotomia, escopros. goivas,
martelos. ganchos para músculos, celalegarmos, bisturis, afastadores, curetas,
ruginas, elevadores, trepanos, protetores, perfuradores, limas para os ossos.
pacas para ossos, agrafos para ossos,
eterocópio, dinâmetros, lancetas, estiletes. espêculos. dilatadores histerõmetrtos,
depressores, anuscamicas, retoscópios.
ba.gias, adenótomos, abre-boca, abaixalinauaa, aparadores, porta-amálgama,
extratores, escavadores, colheres cortastes, calcadores e alicates. apay,lhos
de raios X e aparelhos de infra vermelho. pé:, e braços artificiais de bot.aaasse 10
racha, meias elásticas, olhos artificiais,
Ferro trabalha. l o para cimento armado
aparelhos para surdez

Têrcno na 682.419, de 2-2-65
Predial e Construtora Itaoca S. A.
Rio Grande do Sul

Classe 4
Titulo

Pernambuco

Maio

Classe 11
ctsave!ro de couro e metal
Termo n.° 682.424, de 2-2-65
Abatedouro Valença Avicola Ltda.
Aval
Rio de P.:10:ra

Classe 3
Um produto farmacêutico medicinal
Termo n.° 682.428, de 2-2-65
Go...sai-ara S. A. Comércio e indústria
Guanabara
PRORROGAÇÃO'

VASA GUANABAR4
ROUPAS PARA SENHORA3

Indistria Brasileira.
Classe 36
Artigos da classe
Têm() n.° 682.429. de 2-2-65
Guanabara S. A. Comércio e Industrie
Guanabara
PRORROGAÇÃO

CASA GUANABARA

ROUPAS PARA ESPORTE
11Au8tr1a Brasileira
Clasaa 11
Aves abatit

Classe 3b
Roupas para esporte
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douros, bonés, capacetes. cartolas, carta
Tèrmo n° 682.430. de 2-2-65
Guanabara S. A. Comércio e Indúsíaia ouças, casacão. coletes, capas. tualas,
cachecols, calçados; chapéus, cintos.
Guanabara
cintas, combinações. corpinhos. caliças
de senhoras e de criança.s. calções, calPRORROGAÇÃO
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. .ceroulas, colarinho.: cueiros.
CASA GUANABARA pes. fantasias fardas para cralitares, colegiais, traias, galochas. grasi atas, gorros, jogos de lingerie iaquaias laquês.
C asse 49
iuvas, ligas, lenços. maatõs. meias.
Artigos da classe
ca .aiós, mantas. mandrião. mantubas. pa—
ctos, p alas. penhoa, pulover. re:erinas,
Termo n. 682.431, de 2-2-65
Cooperativa Habitacional Predial Ltda. naugas, ponches, polainas, pijamas puuhos, perneiras, quiri-a-nos, regaios,
• Rio de janc;ro
..ohe de chambre, raunno. sobretudos.
a,spensólaos. saidlas . .Ir banho. sanciá'ias.
,Cooperativa Habitacional
suciares. shorts. sungas. stolas ou slacks.
rides, toucas. turbantes ternos, um
,PREDIAL LTDA.
tormes e _vestidos
.
Trno n." 6S2.436, de 2-2-65
Nome civil
Ima Indústria Mag-uStic:s Aol;ci:das
, Liai:J.
Termo ri' 6S2.432, de 2 2-65
Bisa-Bolsa de Invest:mentos S. A.
Guanabara

BISA- bolsa
,rin Investimentos S.

A.

Nome comercial
l'ermo n.° 682.433, de 2-265
Frldusa — Frigorificos Iadustriais
Alimentos S. A.
Rio de Janeiro

\s\
\Ne'
t'\\CP

ÇO-

.4(0 ço\Or''
Sç‘
\-) •
4tP

Nome coenercial

—
Termo n.° 682.434, de 2-265
Representaaões e Distribuição de
Produtos Farmacêuticos Ltda. —
"Redif ar"
Santa" Catarina

REDIFAR
Classe 3
Artigos da classe
Termo n.° 682.435. de 2 - 2 - 65
A. Sangner's Soa
Estados Unidos da América

Maio de 1935

Temos as. 682.441 a 652.444, de
2-2-65
Indústrias Reunidas Titan S. A.
São Paulo

Prorrogaçgo

Ind. brasileiri

Classe 12
Para distinguir os seguintes artigos' d.
metal comum, não mi:lindos em outras
assas' Dedais, alfinetes, agulhas, pre.
silhas. botões, argolas, tivelas, fechos
corrediços. colchetes, gritas de meta!
Classe 23
Para distinguir recidos em geral, .e
cidos para confecções em geral. para
aape,,arias e para artigos' de carda s
nesa, Algodão, a'paca canhamo cetim
aroá. casemins tazendas e rec dos de
3 em pecas. iuta 1 . r s es , linho nvIon
laco-paco. percalire. num ravon. seda
natural, tecidos niásticus tecidos iro
a
sainentirlos croquetes. com p otas. Co
Classe 8
Imas •permanentes, imos magnéticos, , tatuai, .aval ap atuala °quitam •stvaau
:maus permanentes e,m ferrite orientados, inermeabilizantes e terahs de pano courc
e vesralos
ferrite
Classe 24
Ternos ns. 682.437 e 682.438, de
Alamares. atacadores para espartilhos
2 -2 .65
Usieneta/ Indústria de Artefatos de e calados. ataduras de algodão para
..liversos fins, exceto para fins inedici•
Metais Ltda.
nais, bandeiras, bordados braçadeiras
São Paulo
boi ias cadeados caas ara móveis e
pianos, carapu..as para cavalos, cor
dões, debruns. 13 fitas forros franjas
testar) teltro para órgão. tolos galar.
leta.s lamparinas, mochilas, mosquitet-os, nesgas. ottibrei,as e enchimentos
INDUSTRIA BRASILZIRA
ara roupas de homens e senhoras
panos para enfeites de moveis, não
fazendo parte dos mesmos palmilhas
passamaries. pavios. rédeas, rendas re
Classe h
des. sacas sinhaninhas' para vestidos
Para distinguir: Baeni,as centrifugas, telas, tampos para almofadas, não 5a
bombas re engrenaaens. bombas rota- zentlo parte de móveis, artigos éstes
ivas, bombas de pistão, bombas para Feitos de algodão.
cãnhamo linho, juta,
testes hidráulicos, bombas dosadoras,
seda. raion lá pelo e libras não
motores micro-motores, radatores, miincluidos em outras classes
ei a-redutores, assopradores, ventiladoClasse 34
res. vá'vulas para ar comprimido
Para distinguir Tapetes, cortinas e pa
Classe 11
nos para assoalhos e paredes. Linóleos
Uniões rotativas un:ões flexíveis e
oleados e encerados inclusive para insRegist-os para ar comprimido
talações hospitalares, a saber: rapares
cortinas, oleados, linóleos, encerados, in
os. 682.239 e 682.440, de
clusive ara instalações hositalares e pa2-2-65
Indústria de Artefatos de nos para assoalhos e paredes, capacros
e -artigos de peles para assoalho.
Metais T.tea.
São Paulo
Termo n.° 682.445, de 2-2-65
Mauricio de Paiva
Guanabara

MAGNOX
IndUstria Brasileira

JUPITER

PUNHAM 1111A$141Ute

BARRIL
Classes: 41. 42
Título

Termo n.° 682.447, de 2-2-65
Market Propaganda Cs Empreendimento,
Ltda.

MAIIKET
Publicic'ade em geral

T1TAN

e 43

Classe 6
Tèrtno TI.° 682.446. de 2-2-65
Para distinguir: Bombas centrifugas,
Brex-Brasil 'Exportadora S. A.
bombas re engrenagens, bombas rotaimas, bombas de pistão, bombas 'para
testes hidráulicos, bombas dosadoras,
motores, micro-motores, redutores, micro-redutores, assopradores, ventiladares. vá'vulas para ar comprimido
Classe 11
Classe 3
Uniões rotativas, uniões flexiveis e
Importação e exportação de produtos
Registros para ar coaa.primido
farmacêuticos usados na medicina

BREX- BRASII

Classe 36
distinguir:
Artigos de vestuários
Para
roupas
feitas
em
geral: Agasalhos
e
z . alpercatas. anáguas. Musas
bebetirisbatia" blusões. boinas.

1

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10

Termo n.° 682.448, de 2-2-65
Credival S. A. Cecid:to Financiamento
e Investànentos
CREDIVAL S/A CREDITO

r INANCIAMENTO E INVESTIMENTOS"

Nome comercial
Térmo n.° ES2.449, de 2-2 65
MO), éS Joagaisn Pereira f'a Filhos Ltda.

"PICCADILLY"
IND. BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário*
e rot..pas feitas em geral: Agasalhos,
vt nta is. alparcatas. anáguas. blusas,
'a,tas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés. capacetes, cartolas, caraatiças. casação. coletes. capas. chales,
céu becols. calçados, chapéus, cintos,
cintas; combinair ões, caminhos. calças.
de senharas e de cri2nças. calções. calças. camisas, camisolas, camisetas.
csecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós. acharore. fantasias. fardas para militares.
:caiais. frald a s. galochas, gravatas, gorros foges de /ingeria, jaquetas. lagtÀs,
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias,
rnam5s. mantas mandrião. Manilhas. paletós, palas. penhoar p ulover, pelerinas.
amigas. p onches. p olainas, p ijamas. pu_
nhos, p erneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios, saidaa de banho, sandálias,
stieteres. shorts. sungas stolas ou Osaca,
tu , er. toucas. ti.rbantes. ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 682.450, de 2-2-65
Moysés Joaquim Pereira & Filhos Ltda.
São Paulo

"PICCADILLY"
sio PAULO
Classes: 36 e 37
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 682.451, de 2-2-65
Uzinas Chimicas Brasi'eiras S. A.

Sio Pulo

PRORROGAÇÂO

FEN PIZON

I NDUSTR IA BRAS I LE IRA

Ci:.1.sse
Produtos veterinários
Tem-sa n.° 682.452. de 2-2-65
S. A rf i Rtribuiciora de Valorp.
São Paulo
*OIVALOR S/A • DISTRIBUIDORA
flE VALORES"

Nome comercial

