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DEPARTAIIENTO NACIONAL
1='0:''HDP.DE INDUSTRIAL

Pi

XPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISA° DE PATENTES
Notificação
Rio, 25 de maio de 1965
Uma vez decorrido o recurso previsto pelo artigo 14 da Lei 4.048,
de 29 de dezembro de 1961, e ma.is
dez dias para eventuais juntadas de
recursos, e se do mesmo não se
tiver valido nenhum interessado, ficam notificados os interessados abaixo mencionados a fim de efetuarem
o pagamento da primeira anuidade,
dentro do prazo de sessenta dias, na
forma do parágrafo único do artigo 33 do Código da Propriedade Industrial, para que sejam expedidas
as respectivas cartas patentes.
Desarouivamento de Privilégios
de Invenção:
Têrmos:
N.9 120.031 - Soldador de macho
para fundição - Requerente* Fundição Nova Americana Ltda. - Concedo o desarquivamerto.
N.9 120.544 - Processo para a obtenção de acetil salicilato de &minio - Requerente: Laboratório Keto
Wemaco Ltda. - Concedo o desarquivamento.
Desarquivamento de Modêlo de
Utilidade:

CAPITAL FEDERAL'
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
rias - Requerente: °lua Societõ
Anonyme - Ciba Aktiengesellschalt.
NP 125.363 - Aparfeiçoçainento
processo para fundir rotores - Requerente: General Electric Company.
N.9 125.698 - Aperfeiçoamentos
em comutadores elétricos - Requerente: Hoover Limited.
NP 125.836 - Processo para aluminizar metal ferroso - Requerente: Yamata Iron & Steel Co. Ltd.
NP 122.989 - Processo de produzir corantes de dispersão - Requerente: Sandoz S.A.
NP 126.013 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a faróis de iluminação de veículos - Requerente: N.
V. Philips' Gloeilampenlabrieken.
N.9 126.331 - Aperfeiçoamentos
em construção de silos para armazenar materiais a granel, ~aso, granulados ou pulverizados - Requerente: Heiknrich Auer Muhienwerke
Kommanditt Gesellschaft Au/ Aktien.
NP 126.533 - Processo para a preparação de sais de N- (5-nitro-2-FUrfurilidina-1-Aminohidantolna - Requerente: Leo Industrie Chimiche
Farmaceutich, S. P.A.
NP 126.686 - Processo para a fabricação de fertilizantes - Requerente: Societé Anonyme Dite Socleté pour le Traitement industriei
des Bois et L'Equipement de ia Mon•
tagne.

NP 126.805 - Processo aperfeiçoaNP 99.839 - Netvo interruptor elé- do para a fabricação continua de
trico - Requerente: José Brag.azza pentaeritritol - Requerente: MonConcedo o desarquivamento.
tecatini Societá Generale Per L'lndustria Mineraria e Chirnica.
?rivilégio de Invenção deferidos:
N.9 126.809 - Processo para a
pigmentação de substâncias orgâniN.9 123.8'75 - Processo e aparelho cas macromoleculares - Requerente:
para dividir vidro - Requerente: .7. R. Geigy S.A.
•
Pittsburgh Plate Glass Company.
N.9 126.895 - Composições de proNP 124.652 - Composto de polivi- teção contra o sol - Requerente:
ali e tratamento relativo ao mesmo Revlon, Inc.
- Requerente: Yardney Internat.onal
N.9 126.915 - Dispositivo tensor
Corporation.
NP 124.168 - Fabricação de vidro para dependurar calças. blusões e
- Requerente: Pittsbill-gh Plate F.nnelhftntes • - Requerente: Erich
Fischer.
Glass Company.
NP 127.014 - Processo para preNP 124.458 - Fabricação de carbonato de sódio - Requerente: Im- parar novas dioxanas substituídas e
dinxenos correlatns - Requerente:
perial Chemical Indusries Limited.
NP 124.754 -- Processo para a pre- Miles Laboratories, Inc.
paração de derivados de 1.4-benzoNP 127 J26 - Procesos para a
dlazepina - Requerente: F. Hof- preparação de compostos heterocimann - La Roche & de., Suciete clicos - Requerente: ciandoz S.A.
Anonym a F'. Hof fmann Ia Ft oche
N.9 127.096 - Polímeros de con& Co. Aktiengesellschaft)
densarão moldados - Renuerente:
NP 124.9;4 - Agenies para lava- Crl anese Corporation of America.
NP 127.101 - Um processo para
gem pobres em espuma - R Peuea p reparação de aerilonitrila - Rerent e : Henl:el & Cie., G.M.B H.
NP 125.068 - Processo para a ta- nuerente: Asahl Kasei Kogyo Kabricação de novas aminas aecundá- bUshiki Kaisha.

NP 127.102 Processo para revestimento de particulas - Requerente: Abbott Laboratories.
NP 127.103 - Processo e aparelho para a produção de óxidos no
estado do poeiras dispersas - Requerente: Solumeta.
NP 127.122 - Processo para a
fabricação de folhas de resina sintética e produtos obtidos por este
processo - Requerente: Societé Anonyme de Usines Chausson.
N9 127.135 - Processo para a
fabricação de 3 Metoxi 6 Suifanilainicio Piridazina - requerente: Spofa
Adruzeni Podnikú: Pro Zdravotntckon
Vyrobu.
N 9 127.313 - Pre p arado Pigmentar - requerente: Sandoz S. A.
N° 127.588 - Nôvo tipo de aparelho para tornada de perfis - requerente: Aurelio Luiz Catnpopornanes
Nieto.
N° 127.707 - Aperfeiçoamentos
levados a preparação de derivados da
pregnana - 9 - Alfa - Halogeno
- 16 - Alia - Metiados - requerente: Les Laboratoires Français de
Chaniotherapie.
N° 127.796 - Processo para preparação de policarbonamidas lineares,
sinteticas, formado ' as de fibra - requerente: The Chemstrad Corporation
N° 127.873 - Dispositivo automático para seccionar grãos de cereais
- requerente: Antenor da Rocha Leite Filho.
•
N" 128,018 - Fecho de correr coberto e processo e dispositivo para a
sua manufatura - requerente: Ernst
Ryser e Bertrand Votana-d .
N9 128.135 - Processo de remoção de fingimentos bál'•;.-os sóbre fibras de poliacrulonitrilo - requerente: J. R. Geigy S. A.
1\19 128.159 - Processo para tingir e estampar materiais polihidroxilados - requerente: Ciba Sociéâ Anonyme
N9 128.268 - 'restaras de Pios
trançados para máquinas de fabricar
papel - requerente: The Tyler
Wayne - Research Corporation.
N° 128.302 - A perfeiçoamentos na
fabricação de fechos de correr - requerente: Opti Holding A. G.
Nu 128.687 - Aperfeiçoamentos
em aparelhos de pesca - requerente:
Wilson Neves Guimarães.

N9 128.823 - Rumo de cubas
eletricamente aquecido para a halogenação direta de minérios oxidicos e
temperaturas elevadas - requerente:
Th, Goldschm,Jt A. G.
N9 129.687 - Nova máquina coRiedeira de arroz - trigo e outros
- requerente: Cia. Penha de Máquinas Agrícolas Copemag.
N9 129.596 - Cinto perfurado requerente: Cho-Otake e Kaneo Shl.
mad a .
N° 129.738 - Processo de fabricar
tubos celulósicos franzidos, aparelho
para dita fabricação e máquina cie
fran-ir os tuba - requerente: Union
Carb:de Corporation.
Nu 129.983 - Batedeira com man.
guais para dispositivo espalhador de
adubos - requerente: AVCO - Corporation.
N0 130.409 - Aplicador a ser colocado num dispositivo de encerramento para uni tubo deformável
requerente: United Shoe Machinery
Corporation .
N° 130.480 - Máquina para estirar cordões de açúcar ou semelhantes
requerente: International Patents
Trust Reg.
N9 130.497 - Processo para fabricação de cerveja e bebidas a base de
malte - rc.itierente: Concentrados
Malte S. A.
N° 130.639 - Instalação de acionuamente para máquina de ceifar e deLulhar recuerente: Massey Petguson Limited.
N‘' 130.700 Extrator de seinentes de babaçu e similares - reguerente: Cyrillo Cn;in
o Bernic jo
i 31.008 -- Processo para pre••
parar açúcar a g.e merado e misturas
de açúcar - requerente: The
sbury Company.
N° 131.153 - Um dispositivo de
segurança, coletor e devolutivo de
vasilhames , particularmente le leite requerente: Minoel Joaquim GonçalVeS.

N9 131.886 - Fabricação de araxa
Socony Mobil 011
Company Inc.

- requerente:

N° 133.020 - Equipamento
e processo quimico - requerente: Scientl.
fic Design Company, Inc.

N° 133.411 - Aperfeiçoamento'
em arados reversíveis - requerental
Fritz. RdIchelt 6 Cia. Limitada.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
'4tinado à publicação - nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais: diariamente, até às
DIRETOR - GIRRAt.
X5' horas, exceto aos sábados,
, ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
c n-na p a oo aaavaçO
rwaticac8aa
CHAPE CA aacao oa aroaçXo
1130 horas.
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES'
tes à Matéria retribuída, nos
• DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, desaca° ou
verão ser formuladas por esCanas da publioldada do nxpeBelont* AO Ceparrtarnonte
crito, à Seçãci de Redação, - das
"racionai da Propri
Indmatriee d 11,A1.,ast6reo..,
9 às 17,30. horas, no máximo
da enddr ntrls • Cornarei.
até 72 horas após a saída dos
Inn prea'ao nas oficlnkatio Departanitnto de Irrprimaa Nacional
aaãos oficieis.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
,
dcictilografados e. autenticados,
. _.
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICuLARES
FUNCIONÁRIOS
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o
600,..
.
.
Cr.
Semestre
J Semestre • .
Cr$
450¡
exterior, que serão sempre
A
no
Cr$ 1.200,
Ano
Cr$
90W
anuais, as assinaturas
poderExterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou uni ano. Ano
Cr$ 1.300
Ana
Cr$ 1.000,,
- As assinaturas vencidas
Poderão ser suspensas sem parte supericr do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos- o número do talão dos jornais, devem os iminenaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registra, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovaçãr) 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

.

Maio. de 1965
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As Repartições Públicas.
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de - cada ano e. às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes:
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação,solicitainos
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
fornécerão 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, mi venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr$ 1 por tino decorrido.

•
•

Modao de utilidade deferidos

nas de lavar roupa - Requerente Alvaro Coelho da Silva.
N9 124.944 - Originai disposição
em sifão pesa caixa cl edescarga de
bacia sanitária - Requerente Osório
Cardoso de Oliveira. •
N° 127.339 - Niivo conjunto de
capa e chapéu para chuva - Requerente F. Rapaport.

N o 124.609 - Nõvo modelo de bico
queimador para fogões a gás - Requerente Heitor Ferrar!.
N° 124.611 - Nov otipo de alarme
contra roubo paia portas e janelas
em geral - Requerente • João Germano Guidugli.
.N 9 125.b19 - Niivo dispositivo de
medição para corte de roupas - ReModélo de.- utilidades indeferidos
querente Bernardino Santilli.
Novo tipo de móvel
N9 126.953
1(9 86.425 - Uma capa para polRequerente Roberto S. Bueno.
tronas-camas, soumiers e sofás- carnes - Requerente Geltrut Otto da
Modèlo industrial deferido
Costa.
N9 95.073 -- Novas disposições
N9 133.450 - blusa. configuração em
cm sofá cama - Requesolado anti-derrapante destinado , a construtivas
rente Ziland Farias.
sandálias de crianças e outros calçaN9 121.324 - Um tampão tampão
dos - Requerente Ancora . Cia. de semi-automático
para tanque de ga.
Indústria e Comércio.
solina - Requerente Paulino Alberto
Del Bosco.
Privilégio de invenção indej é ridos

N4 9'1318 -Proceseo de e diepoaltivo par aa fabricação de "calçvdos
e produtos dai resultante - Requerente Bata Shoe Company Of Canada Limitei:1.
N9 08.778 - Nova tampa rôlha para
frascos em geral - Requerente Helena de Paula Schmid.
Ir? 107.989 - Papel que, prosido
com um agente de impregnação, serve como dielétrico, em particular,
para condensadores - Requerente
TervaSoskd Osákeyhtio.
No 121.161 - Nôvo elemento de vedação para tambores centrifugackeres
de máquinas de lavar roupa - Requerente Alvaro Coelho da Silva.
N9 121.511 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a bombas para • máquinas
de lavar roupa e outros fins -, Requerente Alvaro Coelho da Silva.
N9 122.57 - Aperfeiçoamentos em
Ineias para senhoras em. geral - Requerente Malharia Irmãos Daher
baud S.A.
N9 122.907 " - Novas disposições
siOnstrutivai era tambores de !Mout-

N9 122.905 - Um nôvo refrigerador portátil para , ehopp - Requerente José Bauer.
1(9 123.353 - NÔVO tipo de aparelho para higiene feminina - Requerente José Theodoro da Silva.
1(9 123.596 - Nôve modêlo de chaveiro - Requerente Joaquim José
Cerealves.
1(9 125.607 - Nevo modelo de moldura para fotoerafias - Requerente
Vicente Avella Netto.
Desenhos e morl ,_,Ins industriais
indeferidos

N9 . 130.503 - Máquina limpadora
de tripa de bovinos - Reouerente Or•
ganizacão Otto . Peciego Ltda.
INT, 115.405 - 'Nóvo modêlo de
moldur arara crunmentrieÃo em baixela - P.enuerenVe Jelymn ..Gi neltsbuber.
•N9. 123.371 - Forma MI confinara.çao externa de fresers - Reeeseente
Guy Pierre
tino ,4.1,,
149 125.6In para correia. em 'T'''
António 011er Sernitier.

Desistência de processos
Pormica Cor poration - Declara a
desistência do pedido de privilégio de
invenção - Processo de preparação
de material resineso - Têrmo 103.222
- Anote-Se a desistência e arquive.
se o processo.
American Cyan.amid Company privilégio de invenção - Películas de
Declara a desistência do pedido de
celulose contendo agente plastificante
fixador - Têrruo 123.052 - Anote•-sc
a desistência é arquive-se o processo.
. Ciba Societe Anonyme - Ciba
Aktiengsellaschaft - Declara a
desistência da privilégio de invenção: Processo para a fabricação
(.1(. novos piperidil alcanois: *Termo
134.137 : , - Anote-se a desistência
e arquive-se o processo.

NP 129.403 - Shell International° Eesearch Maatschappij N. V.
NP 123.370 - Monsanto Chemical
Company.
NP 131.007 - Monteeatini, Societa Genesale per L'Indústria Mie
nirearia e Chirnica.
- NP 132.093 - Joaquim Barros de
Menezes e Antonio Nunes de Barros.
NP 131.140 - Shell Internados
nale Research Maatschappij N. I/.
Diversos

N.9 104.246 - .Weide Dinis
Drumond - Privilégio de invenção.
- Concedo o desarquIvamento.
NP 104.433 - Luiz Pires Corrêa
- Privilégio de invenção. - Concedo o desarquivamento.
1(.9 113.473 --. Plásticos Hevea
Ltda. - Privilégio de invenção. Exigências
Concedo o desarquivamento.
NP 125.018 - Josef Duft M.
Têrmos com exigências a cum- Industrial. -' Concedo o desarquivamento.
prir:
Indústria Elétrica Brown Boveri
N.9 135.945 - Indústria odontolóS. A. - Opoente do termo:
gica• Evang tda. - Privilégio de
N.° 103.922 - Privilégio de in- invenção. - Concedo o desarquivavenção.
mento.
Mefina S. A.
N.9 66.732
11.9 118:631 Jadir Teixeira de
N. 101.351 -- Aktiebolaget Ove- Castro - Privilégio de invenção. r= 'Bruk.
Concedo o desarquivarnento.
NP 127.339 - Rachmiel Mdjelis
N.9 123.7E3 - Farbenfabriken
Privilégio de Invenção. - ArguiBayer Aktiengsellschaft.
te*
Na' 97.072 - Geraldo Enygdio
N.9 123.348 - Sergio Le=1 ,,••
Pereira.
Modélo de* utilidade. - Arquive-se.
N. 105.481 - Pletro Morenda
NP 123.856 - Conservas Coqueiro
N.9 105.578 - Philips Petroleum
S. A. - Modelo de utilidade. Cempany.
Arquive-se..
N.O193.938 - Fies Pasteners
N.9 129.830 -, Industam Indústria
Limited.
de Artefatos de Metal Ltda., NP 108.835 -- Algemene
Kunsde invenção. - Arquive-se.
.
eijcle N. V.
çb o. - Arquive-se.
NP 113.367 - Pedro Gomes
N.9 105.273 - Metalúrgica PauSoares.
lista S. A. - Priviléelo de invenNP 117.150 - Imperial Chemical
N.9 120.492 - Roger Cleorges
Incluez.es Linuted.
Itenry Cazemejou - Modi:lo de aliN.9 125.143
United States lidede. 1- Terno sem efeito o desaj . :seer Comrany.
preho de deferimento nu'Aing do no
N.? 121.0-11 - Toldo Katsuragi
Oficin1 de 6. cie j^neiro de
e T-!'
Suzuld. •
•
165, para submeter o r rc e esso a
N.9 123.195 - Stardislav Osolnik. nõvo exame técnicos na ST-5.
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Sinal de propaganda deferida:
N.° 326.411 - Italbrasil - Ma.
N.• 323.272 - Vidrauto Shida
14.9 133.639 - J. R. Gelgy s. A.
rio Minozzi e Donato Vodola - Privilégio de invenção. - Torno - Mitsuro Shida - Classe 14.
sem efetio o despacho de arquivaN.• 327.080 - Rádio 9 da Julho Classe 36.
N. 324.621 - Aguardente Ponta
mento publicado no Diário Oficial das Canas - Geraldo Augusto - Rádio Nove de Julho Ltda.
N.° 326.574 - Cruzeiro Bahia
de 10 de abril de 1065, para manter Procúpio Junqueira'- Classe 42. Classes 32, 33 e 50.
- Cerealista Santamarense Ltda.
a exigência da Seção.
- Classe 41.
N.• 326.386 - Rosana - Tece,
Expressão
de
propaganda
delagem
Rosana
Ltda.
Classe
23.
processos
de
Arquivamento
N. 327.637 - Wali - Irmãos
ferida:
N.• 327.405 - Astralac - Ind.
"%angora Ltda. - Classe 36.
Ficam os processos abaixa men- de Artefatos de Madeira /Vira LiN.° 327.743 - Invicta - Auto
N.° 327.068 - Rádio Nove de Técnica Invicta Ltda. - Classe 8.
cionados arquivados:
mitada - Classe 26.
Julho a Primeira do Dial - Rádio
N. 327.909 - Emblemática N.° 328.169 - S. Socotan - Nove de Julho Ltda. - Classes
N.9 84.221 - Carry Pack Co.
União Fabril Exportadora S. A.
Engenharia
Industrial
Socotan
SoLtd. - Privilégio de invenção.
ns.
32
e
33
Art.
121
nas
casei
- UFE - Classe 2.
•
N.9 91.681 - margarida Muller - ciedade Anónima - Classe 25.
as. 32 e 33 apenas.
Privilégio de invenção.
N.° 328.650 - Albor - Albor
N.•
328.595 - Zippo - Albert
N.9 93.819 - J. Germano Gui- LLab. Cinematográfico Ltda. Wexpler e Saul Zeger - Classe
Nome comercial deferido:
dugli - Privilégio de invenção.
n.• 13.
•
N.9 113.254 - Serralheria Artistica Classe 25.
N.° 328.651 - Albor - Albor
N. 329.888 - OMI - O. M. 1..
N. 327.078 - Rádio Nove de
Preolar Ltda. - Modelo de utiliLLab. Cinematográfico Ltda. - Julho lida.- Rádio Nove de Ltda. - Classe 21.
dade.
N.9 113.664 - Mario Diniz de Classe 28.
N. 330.018 - Planofix Casas
Julho Ltda. -Classe 33 - ArtiAraujo Junior.
N.° 328.765 - A Elegante Ma- go n.° 109 n.' 3.
PiNni S. A. Comércio e Importação - Classe 32.
•
N.9 115.119 - Sergio Nelson gazin - Israel' Kohane - Classe
Cernogorcevich Basavilbaso, Carlos n." 36 -' Com exclusão de calN.' 330.073 - Falcone
Titulo de estabelecimento deMoto
Alberto Porta e Virgillo Leandro çados.
Gozai S. P. A. - Classe 21.
feridos:
Marcelino Grinrolizzi - Privilégio
N.° 329.289 - A Rural - RoN. 330.094 - Nino - Mazza
de invenção.
N.• 416.856 Inac Instituto Picclarelli Ltda. - fiasse 36.
N.9 118.930 - Indústrias Brasi- meu Ramos dos Santos - Classe
Custos
Nacional de Auditoria e
n.° 32.
leira de Matérias Plásticas S. A.
N.• 330.157 - Emblemática N.° 119.054 - Fernando Augusto • N.° 329.562 - Chama -:.. A. Inac Instituto Nacional de Audi- l'aáquinas York S. A. - Classe 7.
toria e Custos Ltda. - Classe 33
da Silva Machado - Modelo de Freitas - Classe 2.
N.• 333.840 - Degomal - DeUtilidade.
N.° 329.861 - Blitz - Auto Pe- - Art. 117 n.° 1.
gomai
N.° 196.720 - Empróza Trans- Clase 1.Indústria Textil Ltda. N.9 119.059 - Josef Johann Ober ças Blitz Ltda. - Classe 21.
portes Ideal - Gilson Carvalho tater - Privilégio de invenção.
N. 330.570 - Guanabara - Classe 33 - Art. 117 n.•i.
N. 336.143
Plastex
MateN.9 119.552 - Arteva Sociedade
Comercial de Importação Ltda. - Farmácia Guanabara Ltda. N.° 319.459 - Farmácia Regina riais Plastex Ltda. - Classe 13.
Privilégio de invenção.
Classe 3.
N. 330.513 - Santo Antónie
- Chawa Barab Fitkowskl N.9 120.382 - David Mandil N.' 331.950 - Baque - B. AI- Classes 1, 2, 3, e 1 8 - Art. 117 - Irmãos Percegona Ltda. Modélo de utilidade.
derichi & Cia. T.tda. - Classe 21 n.• 1.
Classe 41.
N.9 123.077 - Vent-Ania - InCom exclusão de rolamentos e
N.• 327.277 - Instituto Paulista
dústria e Comércio Ltda. - Privi- -terminais
N.° 337.214 - Taylormen acnsticos.
de Psicoteenica - Fernando Pio
légio de invenção.
N.• 333.921
Dalila
Indús- de Villemor Amoral - Classe 33 Tecla Gabriel Calfat 3. A. Classe 23.
N. 123.368 - Manoel de Pazoe trias Sansão S. A. - 'Classe 18
- Art. 117 n.° 1.
Dulgas - Modêlo industrial.
N. 337.717 - Primor - Jost
Com
exclusão
de
canos
coroN.°
328.768
Fábrica
d
Balas
N.9 123.835 - Epaminondas de nhas de espingardas tanques de
Carlos & Filho - Classe 41.
Oliveira Soares Juntar - Modèlo de
e Caramelos Santana - KristenN. 338 076 - Bandeirantes guerra e petrectios de guerra.
utilidade.
sen & Couto - Classe 41 - Ar- Estruturas Bandeirantes Ltda. N.° 331.586 - DPI - Editóra tigo 117 n.° 1.
N.9 123.920 - Simonia Company
Classe 16.
- Privilégio de invenção.
Merito S. A. - Classe 32.
N.° 414.352 - Dalin Bibi N.9 127.272 - Outillage Progress
N.° 391.888 - Dordogne N.• 336.296 ___ Casa Velha - Aba Soihet - Classes 6, 8 e 21
- Privilégio de invenção. - ArquiDestilaria Dalmore Ltda. - Classe
Dilton da Silva Casanova - Classe - Art. 117 n.'' 1.
vem-se os processos.
it • 42.
n.° 6.
N.° 392.714 - Manufatura ds
Marcas
indeferidas:
EXPEDIENTE DA SEC5.0
N.° 336.297 - Casa Velha Tabacos Imparciales Sociedadt
Dilton da Silva Casanova - Classe
DE INTERFEIUNCTA
N. 403.603 - Alvorada - Dar- Anónima Industrial- Comercial e
n.° 8.
Agropecuária - Classe 44.
cy Ribeiro - Classe 42.
De 25 de maio de 1965
N.° 336.299 -- Casa Velha
N. 392.871 - Fuller do Brasil
N.° 167.573 - Condor - S. A.
Dilton da Silva Casanova - Classe Eteco European Oversea Trading - Fuller do Brasil Equipamentos
Notificação:
n.• 21.
orna- Veículos Ltda. - Classe 21.
Co. - Casse 11.
N.° 336.300 - Casa Velha N. 407.080 - Caraita - Misal
N. 173.329 - 13111 - Pan Pro• Uma vez decorrido o prazo de
da Silva Casanova - Classe dutos Alimenticion Nacionais S. A. Yoshimi Rodrigues da Costa recurso previsto pelo art. 14 da Dilton
31.
Classe 41.
- Classe 42
Lei n.° 4.018 de 29-12-65 e mais n.°N.°
- Casa Velha Zeno • N.• 413.612 - Sempar - J. G.
N.° 190.598 - Elcasero
10 dias para eventuais juntadas de Dilton 336.301
recursos, e do mesmo não tendo n.° 39: da Silva l'asanova - Classe Borba Barreto - Classe 46.
Queiroz - Classe 17.
N.° 239.867 - Brovira - Agfa
valido nenhum interessado, serão
N. 415.667 - 100% Serodio
N. 340.785 - Meilen - Bar Aktiengesellschaft Fur Photofabri- Serodio - Classe 42.
logo expedidos os certificados
kation
Classe
1.
abaixo.
e Lanches Atletico Ltda. - Classe
N.° 414 138 - Continenatl N.' 241.226 - Portugal - Bar Fundição Brasil S. A. - Classe
n.• 41.
Marcas deferida!:
N. 366.756 - Aranha - Kar- e Café Portugal Limitada - Classe n.• 8.
n.• 41.
N. 161.435 - Montotanc - quarroz Comissnes e Ilerpresen t aN.° 417.550 - Polidor Cedro
N.° 253.241 - Bailei - Arge- Manufatura de Produtos King
Montb/anc Sinplo G. M. B. H. - ções Ltda. - 41.•
miro
Monteiro
de
Oliveira
ClasClasse 17.
N.° 389.227 - Argoni Gás Trilada - Classe 40.
N.° 184 854 - Caco da Bahia L. P. Gás S. A. Engarraf dora e se 48. N.•
- Congonhas
N • 270.296 - Santo António - .Com.419.523
- Artnindo Paulo - Classe 42 - Distribuidora de Gás - Classe 47.
de Mateilais para Construa
Duca
Nigli
Avacca
Classe
41.
Com exclusão de direito ao -uso
N.' 339.228 - Mann' Gás - L.
ções Cnrrgrinha Ltda. - Classe 16.
N. 280.569 - T. M. Nionel
exclusivo da expressão Cóco
1.. P. (ás S. A. Engarrafadora e
Bahia.
Distribuidora de Gás - Classe I. Germino - Termomec nica São
Nome comercial indeferido:
•
N.° 192.044 Coleção Cruzeiro
N.° 395.819 - Seleção Policial Paulo S. A. - Classe 5.
N.
300.362
Santo
António
do Sul - Sarniva S. A. Livreiros
. N.• 299.355 - Cerâmica São
Tecnoprint Gráfica 5. A. Comercial e Aerlcoln Santo Antó- João S.
e Editóres - Cldsse 32.
Classe 32.
A. - Cerâmica São João
nio
S.
A.
Classe
41.
N.° 417.403 - liaancaina LaS. A.
N. 235.187 __ Koloderma N.° . 301.925 _.- Ultramarina N.° 332.455 - Melhoramentos
Karisruher Parfumerie /Md Toi- bnratórins Moura Brasil Orlando Soe. Iltraniarina de Tabacos LiRapar! Comércio e Indústria Ltda.
lettseirentabrik F. Wolff & Solin Rangel S. A. - Classe 3.
mitada - Classe 44.
- Melhoramentos Itapevi ComérG. M. Ii. II.
Classe 48.
N.° 306.494 - Dominguez - cio e Indústria Ltda.
Frase de propaganda defeN:° 302.084 - Ca p ricorne Manoel Martins Neto - Classe 41.
rida:
Lab. Phymatnsan S. A. - Classe
N. 306.582 - Belex - Ferdi•
• nt alo de estabelecimento Ia.
n.° 48.
Drisse
N.° 335.898 - Diário ' Comércin nand F.gnn Westirger
deferlifos:
n.•
48
N.° 315.056
Sifihn - Edson e Indústria unt Jornal de Tiragem
•
N.° 323.328 - York - IndúsCerta Para um Público Certo Correi: Lima - Classe 3.
N.° 304 626 - Edifício Carlos
N.• 3?9 . 981 - Rio Canoas - Emp. Jornalístico Comércio e In- trias York S. A. Produtos Cirúr- Comes - Banect. Artur Suiten*
gicos - Classe 22.
Wahnor Schopping ,- Classe 42. dústria 5. A. - Classe 32.
S. A. - Classe 93.
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1 N.° 304.180 - Ind. de Artigos

ris Esportes Atlas - Ind. de

ligos Esportes Atlas - Ind. de
itt
sktigos para Esportes Atlas Ltda.

•
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Marcas deferidas:

N.° 410.406 - Lilla - Organização o Lilla de Onofre Ltda. Chesse 32.
ia-- Classe 49.
N. 414.431 - São José - MerN. 403 198 - 2- Real Restaurante
Jeronimo Gonçalves Peixoto - cearia São José Ltda. - Classe 21
N. 414.479 - São Jorge - InCiasses 42 e 43.
dústria Reunidas São Jorge S. A.
- Classe 41.
• Insisnia indeferida:,
N. 416.632 - Sarf - S. A.
N. 323.713 - Santos Ship Sup- Real de Ferragens - Classe 11."
N.° 417.457 - Propee - Prosply - Santos &lio Supply Fornecedores Maritimos Ltda. - Cias- pec Lavantamentos Prospecções e
Aerofotogrametria S. ss.. - Classe
Nie3 41, 42, 43 e 41.
n.° 8.
Exigén elas
N.° 417.469 - Gruner - Minerais e Metais Gruner Ltda. Tèrmos com exigências a Classe 4.
cumprir:
N.' 417.470 - Gruner - Minerais e Metais Gruner Ltda. N.` 450.724 - Phicol Rádio e Classe 5.
!Televisão Ltda.
N.° 417.580 - Mainy - LanifíN.° 295.727 -- Cherles of The cio Sulriograndense S. A. - ClasRita internacional Co. Inc.
se 36.
N. 199.160 - Frigorífico São
N." 417.585 - Nene - LanifíF'rancisco S. A.
cio Sulriograndense S. A. - Clas• N. 320.201 - Plurimental In- se 36.
'dtistria Metalúrgica e Precisão LiN.° 417.702 - 'Micro - Spivak
¡gaitada.
N. 321.171 - Agricohraz Soc. & Kersner Limitada - Classe 32.
N.° 417.706 - Eletro Som ie Exponsão Agrícola e Comercial
Luiz Lucio & Cia. Ltda. - Classe
Ltda.
n.° 8.
N.° 321.924 - Aparelhos EléN. 417.86h - Azleca - Azteca
tricos de Son A E Ltda.
Cinematográfica S. A. - Classe
N. 324.618 - Artigos para Mo- n' 8.
tores auto:dgr. Ltda.
N9 418.181 - Ibici - Ambergen
• N ' 327.183 - Técnica e Me.- Soc'edade Anônima Indústria -do Café
Cantil de Materiais Gerais' Temag - Classe 41.
S. A.
413.465 - Marsilid - ProduN. 330.47:. - Metalúrgica Ma- tosN°
Roche Químicos e Pu:mss.:micos
r:scan:1 Ltda.
Sociedade Anônima - Classe 3.
N." 331.923 - 111d. e ManufaN9 419.051 - Mundial - Barros
tura de • Tecidos Astefex Ltda.
s'Smorim 6 Companhia - Classe 41.
N9 419.141 - Cytoferro - Alvaro
Diversos
Fulgencio Carneiro - Classe 3.
N" 420.523 - Cromonox - Borielli
Tèrmos aguardando anteriori- Indústria e Comércio Limitada - Clasdades:
se 1.
IV" 420.842 - Corcovado - Livraria
N.' 337.145 - Metal Lux InterEditôra Corcovado Limitada - ClasBacional Ótica Ltda.
N.° 379.920 - Juntas Record se 32.
N9 420.929 - Conemstográf:ca ClaE. A. IInd. e Comércio.
N. 383.071 - Magnesita S. A -yon Limitada - Classe 8.
1\19 421.763 - Traio - Trafo SerN.° 384.665 - Waldemar Acker.
N. 394.624 - Us Med do Brasil viços Elétricos Limenua - Classe 8
(Com exclusão de partes).
S. A. Ind. FarmacOutleas.
N 9 421.825 - C;igi - Irmãos jaN." 408.229 - A 13 C Rádio e
fet
Limitada - Classe 36 (Com excluTelevisão S. A.
são de calças para crianças).
.
N. 412.982 - Ind. Química e
N 9 421,849 - Paulo Bob - Paulo
Farmacêutica Schering S. A.
N.° 413.283 - Ind. de Contei- Madalena Alves - Classe 36 (Com exclusão de curingas faroestr e alpargatos Bembom Ltda.
N. 414.902 - Minas Empreen- tas).
N° 421.862 - Manou - Creações
dimentos Técnicos e Assistência
de Lingerie Manon Sociedade Anónima
S. A.
N.° 415.912 - Joaquim " A - Classe 36.
N" 423.212 - O Vigilante - TheoCunha.
N.° 416.500 - Retifica Lanova baldo Gonçalves - Classe 32.
N° 423.827 - Rampini - Café
Ltda.
Rampíre Limitada - Classe 41.
N.° 420.932 - Mario Ferreira
N9 425.166 - Mafil - Mustapha
e João Nunes D'Almeida.
Amad Filho 6 Irmãos - Classe 8.
N9 *425.488 Soteco - Soteco
EXPEDIENTE DA sE0,xo
Soc Técnica Construtora Limitada DE INTEFERÊNCIA
Classe 16.
W 425.626 - O Brasil Atualidades
De 24 de maio de 1965
- Maria do Carne) Mrsitarentè Cabral - Classe 32.
Notificação:
N9 430.596 - Defumados Astral Francisco Matheus Ribeiro - Classe
Uma vez decorrido o s prazo de 2.
recurso previsto pelo art. 14 da
N° 461.402 - Odonta - KarlsruLei a.* 4.04S de 29-12-61 e mais her Parfunserie Unr Toilletteseifenfa10 dias para eventuais juntaihe. brik F Wolf 6 Sohn G.1V1.B.H. de recursos e de mesmo mie tendo Classe 48.
valido nenhum interesado. serão
N 9 459.632 - Garoa - Garoa Sologo expedidos os certificados ciedade Anônima Indústria de Chapéu
abaixo.
I e Plásticos - Classe 36.

Maio de 1968

N9 459.933
Lidar -. Fábrica 1441d
N9 418.102 Pne ninsteX Ws!,
de Garrafas Térmicas Limitada - Cias- do &esti Soeiedas¡e Anônitaa indústria
a Çonsércio - Clame 8.
se ll; 465.690 - 3 Geles - Luiz Sens
44' 414.417 - Flausino
Fabriaa
soa - Classe 4.2
de Relógios Ciro Limitada - Classe 44.
Isi° 474.862 - Sieritex - ja£ques
I49 418.538 - Icap - kap IndúsS.Slim Situa - Classe 36.
tria e Comércio Agro Peruaria LimitaN° 476.495 - 2 Irmãos - Indústria da - Classe 41.
e Comércio* de Couros Plástieos 2 IrW 418.635 - Dois Amores - MImãos Limitada - Classe 35.
Isi s 479.982 - Menezes s-- Gentil sabei Produtos Alimentícios Sociedade
Anónima - Classe 41.
A. de -Menezes - Classe 41.
N s 418.669 - Alpha - Tolstoi
Cardoso
- Classe 42.
Insignia Deferida
N s 418.922 - Proger - Lab. FarN9 417.883 - Quimisul ewm- macêutico Internacional Sociedade Anópaahia Quimica Riograndense - Clas- nima - Classe 3.
1\19 418.924 - A Batia - Editora
se 1 (artigo 114).
N 9 421.,-12 - Emblemática - Elber A. Bahia Limitada .- Classe 32.
N9 419.870 - Rotex - Amilcar
Fernandes de Melo Tavora.- Classe
Diniz Quintella - Classe 8.
33 (artgo 114).
N.° 419.900 - Universal - Padaria
e Confeitaria Universal Limitada Nome Comercial Deferido
Classe 41.
N9 420.612 - São Sebastião - PaN9 423.287 - Lanifício Santa jo
a São Sebastião Limitada selem Sociedade Anônima - Lanifício nificador1.
Santa josefina Sociedade Anónima - Classe 4
N s 420.815 - Dulcissimo
Pierre
(Artigo o109 número 2).
Grumbach - Classe 48.
N9 420.856 - Amazonas - Pucci
Titulo de Estabelecimento Deferido
8 Companhia - Classe 4.
I\19 420.884 - Superpia - Gentil
- Isi s 419.064 - Bazar dos Enxovais
- iodai Nader - Classes 22 - 23 Recchi - Classe 11.
N9 421.213 - Frutobras - Fruto- 25 - 36 e 37 (Artigo 117 a9 1).
N° 420.609 - Pádaria dos Nave- betu Conservas e Doces de Frutos do
gantes - Padaria dos Navegantes Li- Brasil Limitada - Classe 41.
N° 421.768 - Arco - Arco Calemitada - Classe 41 -• 42 e 43 (Arfação Industrial Sociedade Anónima ago 117 número 1),
.N" 420.826 - Inst. Farmacêutico Classe 31.
N s 422.511 - A Chave - Otto
cie Produtos Científicos Xavier - João
Gomes Xavier 6 Companhia Limitada Reiter - Classe 32.
N9 423.168 - Weiss - Metalúrgica
Classe 3 (Artigo 117 ns 1)..
N" 422.265 - A Modelar - Nico- Weiss Limitada - Classe 11.
N° 423.546 - Higadol - Lab. Bels
lau Mario Lagrota Classes 36 c 37
trand Limitada - Classe 3.
(Artigo 117 número 1).
N s 425.811 - Casa Bevilacqua - N.° 423.964 - Combrasil - Soc.
J. Carvalho Companhia Limitada - Brasileira de Comércio Combrasil Ltda.
Closses 5
8
9
11
14- 15 - Classe 11.
N. 425.649 - Papai Noel - Radi
- 25 - 26 - 28 - 32 - 33 Franceschi - Classe 41.
- 39 e 49 (Artigo 117 n° 1).
Isl , 427.616 - Risa - Refratários
Clase Isolantes Sociedade Anónima
Marcas Indeferidas
se 16. • "
N9 430.369 - Var - Rublex SoN° 409.404 - Boa Sorte I-- Café
ciedade Anônima Textil Importação e
Boa Salte •Limitada - Classe 41.
N9 414.432 - Brasilia - Casa de Comércoio - Classe 36.
Lanches Brasilia Limitada - Classe 41. N9 446.135 - Luxor - Gráfica LuIsi s 415.767 - Rentex - A. J. xor Limitada - Classe 38.
N° 453.590 - Brasilia - CompaRenner Sociedade Anônima Indústria
nhia Brasileira de Cartuchos - Clasdo Vestuario - Classe 24.
I\19 416.490 - Bom Gosto - Ra- se 18.
N9 467.389 - Ouro Negro - No.
fael Gomes da Fonseca - Classe 41.
N9 417.022 - Pinheiros - Compa- guelra 6 Aguiar Limitada - Classe 41.
N • 472.720 - Saccomanno , - Ceranhia Pinheiros Agro Mercantil - Clasmica Saccomanno Limitada - Classe
se 41•
1$.
N9 417.208
Icab - Indústria e
N 9 476.713 - Panei Lock - A.
Comércio de Artefatos de Borracha G. Spalding 6 Bros Inc - Classe 49.
Icab Limitada - Classe 39.
N • 477.754 - Café Praça 8 o MeN9 417,508 - Emblematica - Ay- lhor Barcellos Salatiel 6 Companhia
res Mendonça 6 Companhia Limitada Limitada - Classe 41.
- Classe 38.
Nome Comercial Indeferido
N s 417.534 - Itatiaia - Tecelagem
N9 424.639 - Comercial e Imporde Cadarços Itatiaia Sociedade Anó!adora Arcadas Limitada - Comercial
nima - Classe 39.
N9 417.661
Art - Orlando Ar- e Importadora Arcadas Limitada.
N° 433.848 - Lum Lux Indústria
tala - Classe 6.
N° 417.753 - Segurança - Repte- e Comércio de Lâmpadas Limitada seatações Segurança Limitada - Cias- Lusa Lux Indústria e Comércio de
Lâmpadas Limitada.
se 38.
N9 417.785 - Movestil - Moveatil Título de Estabelecimento Indeferido
N° 417.465 - Edificio Royal Indústria e Comércio de Móveis.LimiUrbanizadora Central Limitada - Clastada - Classe 40.
se 33.
N° 417.975 - Multitécnica P
N° 417.279 - Casa da Borracha
titécnica Suprimentos Industriais Impor- - Mendes 6 Companhia" Limitada taça° Limitada - Clame 21.
Classe 39.
" /g* 418.000 - Clia Sao Germano - N9 419.053 - Tecidos Igarassu Indústrias Reunidas José Stefanim So- Tecidos Igarassu Limitada - Clasciedade Anónima. 9-- Classe 3.
se 23.
N9 418.062 - Paulista
Manufa- N9 411.766 - Escola Iinderwood de
tura Paulista sle Artefato.
liwradia Datilografia.- Isaura Braga - GasLimitada - Game as
es 33,
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df Rotkunans Of Pau Alan Export LIInIted (transferência na Marca Coar N.° 421.996 - Farbenfabriken Bayar anate n9 235.855).
Fanar Co (transferência na marca
Aktiengesenschaft - Satisfaça exig4nInfileo n9 266.569).
Marmoraria AlvoraN 9 475.855
Exigências
da Limitada - Satisfaça exigência.
Ewiginciaa

Diversos
Tèrmos aguardando'anferioridade
Nu 413.243 - Shell Brazil Limaed.
N° 415.842 - Indústria e Comércio
de Móveis Estofados Nós%) Mundo.
• N 941.594 - Colmar Representações Limitada.
N 9 416.596 - Coimar Representações Limitada.
Celiario 'ramal El
N u alf .079
companhia Limitada.
N9 117.305 - Santa Paula Publicidade Limitada.
N° 417.921 - Farmácia Droga Uca
Limitada.
N. 417.459 - Propec Levantamentos Prospecções e Aerofotogramária
Sociedade Anónima.
N° 417.600 - Lanificio Sulnograndensa Sociedade Anônima.
N 9 417 605 --. Antonio Frescura.
N9 917.772 - Cambraia 41 Rolo
Limitada.
N° 417.999 - Seabra Companhia
Tecidos Sociedade Anónima.
N° 418.906 - indústria de Componentes Eletrônicos Everton Limitada,
N° 420.66/ - Veb Katnera Kinowerke Dresden.
N° 421.464 - A. O. Lopes El Companhia Limitada.
N u 421.126 - Veb Maschinen Und
Munienbau Wittenberg.
N° 421.903 - Distribuidora Indústria e Comércio de Artefatos de Metais 7 Visões Limitada.
N° 422.641 - Companhia Exportadora Espanula Sociedade Anônima.
N° 422.630 - Lojas Sibraina Limitada.
N 9 422.91)8 - Malharia Comercial
Bei La Limitada.
N° 425.7aa - Adriano Alb:no
Companhia Limitada.
Peruca Limitada.
N° 426.469 - Bar Oliveira da Serra Limitada.
N. 428.174 - Panificadora Pessoa Limitada.
N u 429.257 - Dal Milon 5 Companhia .Lnatada.
N 9 472.390 - Baker Perkins do
Brasil Indústr a e Coméacio Limitada.
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
TRANSFERENCIA E LICENÇAS
Transferência e alteração de nome
de titular de processos
Dia 25 de maio de 1965
Foram mandados anotar nos processos atmixo mencionados as asnalerencias e as alterações de nome:
Minar Co (transferência na marca
Inflicto nv 166.974).
Emprèsa Gerin de Bebidas S.A.
(na alteração de nome nas marcas
Gerin n9 171.070 - Amorzinho mamem 173.548 - Gerinlândia número
173.573 - Gerinópolis n9 173.57a Gerin n9 180.210).
Zyma S.A. (transferência nas marcas Medeia 9 183.341 - Merfen
mero 184.436 - Merfen n 9 183.907).
- Quanto a marca n9 185.435. Satislaçn exigência.
Irano de Lima bouto (transferência nas marcas aorta n9 186.204 Palácio n 9 186.205 - Veleiro número 113a.206 -- Batuta n9 186.207 -a
Carijó n 9 194.830 - Soberano número 194.990 -- Itu na 195.831).

A Chimica Bayer S.A. (na averbação de contarto na marca número
291.287 Campoferron). - Satisfaça
exigência.
E .1 'David Metalúrgica S.A. (junto a marca n9 167.127). - Satisfaça
exigência.
Panex S.A. Ind. e Comércio (junto a marca n9 172.773). - Satisfaça
exigência.
Lanifício Sulriograndense S.A.
(junto a marca n9 193.929). Satisfaca exigência.
Indústria de Bebidas Cinzano S.A
(junto a marca n9 248.081). - Satisfaça exigencia.
EXPFDIFNTr DAS DIVISÕES E
SEc,'Mrs REPUBLICADO POR TER
SAÍDO COM INCORREÇÕES
Dia 25 de maio de 1955
Notificação:
Urna vez decorrido o prazo cie recurso previsto pelo art. 14 da lei número 4.048 de 29 de d ezembro de
1961 e mais dez dias para eventuais
juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interesserão logo expedidos os certificados abaixo:
Marcas Deferidas
N9 346.333 - Vidronal - A Vidronal Ltda., cl. 14.
Marcas .Indeferidas
Republicado por ter saído como
marra deferidas:
N9 210.794 - Aliadça - Casa
Aliança Importação e Exportação
Ltda., el. 41.
No 255.624 - .Sul Americana Comercial e Administradora Sul Amara-aia S.A., el. 16.
N9 243.644 - Will - Metalgráfica
Will Ltda., el. 13.
N0 270.013 - Vitra - Comp. Cerâmica Jundiaiense, cl. 15.
N9 284.063 - Infante - Annibal
Crociechia, el. 36.
N° 302.685 - Parola - Malharia
cl. 36.
Parola
No 473.709 - Hélios - Gráfica
Talitêtra Hélios Ltda.. el. 38.
N9 423.518 - Combinace - Mead
Johnson & Co, el. 3 (sem efeito a
exigência publicada em 15 de janeiro
de 1965 deesião de Secret. Ind. (Secio III. 4-3-65).
N9 303.742 - Magtex - Representações Magtex Ltda.. el. G.
No 308.654 - Dentibril - Oswaldo
Vicente da Cruz e Ildefons0 Magno
Miesaftia, el. 48.
No 311.697 - Bela Vista - Industrial Comercial e Agrícola Bela Vista
Ltda., cl. 41.
No 317.759 - Velar - M Pitanici
; Cia. Ltda., el. 48.
N9 331.227 - Três Folhas Beco Beethovem Gonçalves, CI. 4.
No 390.580 - Agrotrator - Agrotrator Ltda., cl. 7.
No 417.758 - Serrano - Panificação Retiro Ltda., el. 41.
NO 418.226 - Serrano - tonar
Machado doe Reis, cl. 41.
NO 421.233 - Endogut - Les Laboratoires Bruneau & Cie, el. 10.
NO 421.235 - Dunhill - Jayme
Vita Roso, cl. 8.
No 422.593 - Coroado - Vinhos
Coroado S.A., el. 42.
NO 425.878 - Malibu - Perfurnes
Malibu Ltda., el. 46.

No 427.007 - Popea - Estabeleci•mentos Fabriles Guereno S.A., classe
n9 48.
No 427.536
MM
Meta/medinica 8 A. Ind. e Comércio, el. 16.
N9 432.694 - Kissmen - Farmedicais Comércio e Indústria de Produtos Químicos Ltda., el. 3.
Exigência
N° 678.834 - Ind. e Comércio de
Bebidas Pernambucana S.A. - Satisfaça exigência.
Prorrogação de nome Comercial

„ala de 7 .9b5 233
N9 677.028 - Soltex - [nane Cia.
de Tecidos Aurora, el. 23.
N9 677.388 - Belagastril Mater.
quimica S.A. Produtos Quimicos
Farmacêuticos, cl. 3.
N9 677.540 - Shell - Shell Brasil
S.A. Petróleo, ci. 47.
N° 677.708 - Ang,locar
Cla. Comercial Anglo Brasileira, cl. 11.
NO 677.731 - Othon - Cotonificio
Othon Bezerra de Mello S.A., classe
nO 23.
NO 678.184 - De Luxe - industrias Reunidas Irmãos Spina S.A.
N9 678.457 - Metalúrgica Naval -..
Manoel Francisco Neto. classe 11.
NO 678.509 - Durox
Luro x International S.A., cl. 16.

NO 677.566 - Artefatos de Massas
Plásticas Superplast Ltda. - Artefatos de Massas Plásticas Superplast
Prorrogação de frase de propaLtda. - Prorrogue-se o registro.
ganda:
Prorrogação de Marcas
No 638.289 - Diga: Siga - &agem do Brasil S.A. Fab. de Bebidas,
No 669.963 Adevical - Labora- classe 42.
tório Moura Brasil Orlando Rangel
S.A., el. 3.
Prorrogaçâo de Sinal de PropaN9 6E9.965 - Fungistop - Labo- ganda:
ratório Moura Brasil Orlando Rangel
S.A., el. 3.
N9 613.480 - Brasil Viscosa S.A,
No 6E9.966 - Iodonase - Labo- - Brasil
Viscosa S.A., classe 41.
ratório Moura Brasil Orlando Rargel
Prorrogação de Enressan de ProS.A., el. 3.
paganda:
NO 669.967 - Tisiocilin LaboNO 673.002 - O Guaraná Prateai
ratório Moura Brasil Orlando Rangel Vita
está em tôdas Fratelli Vita
* A., e]. 3.
Ind. e Comércio S.A., cl. 43.
No. 669.968 - Tralacina - Laboratório Moura Brasil Orlando Rangel
Prorrogacao de Nome corneacial:
S.A., el. 3.
N9
Averbado o contrato de exploração
643.262 - Moinho Aliai-alce,
a afnajeoir sde Moura Brasil Orlando S. A . - Moinho Atlântico S.A.
R
Prorrogação de Título de EstabeNO 6e9.969 - Atualidades Veterl- lecimento:
N9 579.649 - Pab. de Plurais Conadas Tnternacionais - Labora tario
Moura Brasil Orlando Rangel S.A.. meta - Aanst i nlin Maria de Sousa
classe 32.
Cia. Man., el. 17.
NO 671.559 - Tira Teima - José
N° 640.039 - Bar e Restaurante
Augusto Taveira. cl . 28.
ao Franctsaano - Cia. Cervejaria
NO 673.004 - Vivisa - Vias e Via- Brahma, cl. 41 - 42 - 43.
turas S.A.
N9 673.212 - 550 Bernardo - Finem e Tecelagem Tognato S.A., el.
NOTICI RIO
nO 37.
N9 673.312 - Cetavlex - Imperial
Chemical Pharfaceuticls Limised, cl.
Opostçóes
n9 3.
.
NO 673.854 - Líder - Comércio e
Sindicato da Indústria de Vidros
Ind. Tuffy Habib S.A., c]. 12.
e Cristais planos e ticos no Pstarlo
NO 673.862 - Supremo - Fornece- de São Patilo (opoente do térma nadora de Compensados Supremo Li- mero 110.660 priv. invermant.
mitada, cl. 4.
Cartografia F Dr.1 Nero S.A. (anoN* 673.863 - Supremo - Forne- sieão ao têrmo 118.910 mod. utilicedora de Compensados Supremo Li- dade).
mitada, el. 16.
%Valas Overland do Brasil S.A. In.
N9 673.864 - Pirajá - Mario Ma- dústrla
e Comércio e Ventila S.A.
vls. el. 33.
Veículos e Máquinas Agrícolas (opoNo 674.816 - Esmalte Brilhante - ente ao têrtno n9 112.393 ativ. ina
Lab. Alvim Freitas S.A., classe vencão).
nO 48.
A.
Soutiens e Cintas Dar l ina 5.A
NO 675.459 - Vibar Ind. e Comér- (oposieão
ao tal.= 121.955 mod. de
cio S.A. - Vibar Ind. e Comércio utilidade).
S.A.
NO 675.899 - Cianofer - LaborteFabrica de Enceradeira Comercial
rapica Bristol S.A. Ind. Química e Bandeirante Ltda. (oposição rio larFarmacêutica, cl. 3.
mo 126.728 priv. inveneão).
N9 675.900 - Fatoran LaborteOrquima Indústrias Oitim icas Rerapica Bristol S.A. Ind. Química e unidas S.A. (oposicão ao têrmo núFarmacêutica, cl. 3.
mero 128.478 priv. invenção).
N9 676.295 - Magestade CoopeIndústrias Reunidas Vidrobras Lia
rativa Sananduvense d eProdutos Su- mitada
(oposiçÃo ao têrmo número
mos Ltda., el. 41.
128.608) .
NO 676.297 - Indeformex Pret.
Lammerz S.A. Indústria Automodutos Texteis Armando RIcardi S.A., bilística
(oposição ao térmo Munem
classe 36.
/.
No 676.374 - Ansul - An.sul Che- 128.894
Manaeis Industrial S.A. (oposição
mica] Co, el. 8.
No 676.375 - Ciorocillin - Parke ao tèrmo 128.894).
Davis & Co.
Walita S.A. Eletro Indústria (opoNo 676.376 - Sasheen - Minnesota sição ao têrmo n9 129.273 priv. inMining And Manufacturing Co, el. venção).
no 31.
Termomecânica São Paulo S.A.
No 676.378 - Decorette - Minne- (oposfeão ao farm° n9 129.327 priva
sota Mining And Manufacturing Co, invenção).
el. 31.
Tagus S.A. Ind. de Relógios (opoN9 676.378 - Decorette - Minneao têrmo 129.482 prIv. invensota Mining And Manufacturing Co, sição
ção).
•
el. 31.
Safai S.A. Ind. e Comércio (opoN9 676.418 - Parahyba - receia- sição ao Urino 128.233 priv. invenção).
gem Parahyba S.A., el. 21.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Maio de 1965

N9 120.566 — Modelo de Utilidade
2 — Uma solução de fiação de
Retificação de pontos caracterís- melro e segundo lides, meio acoplando dito enroamento de energização para: Aparelho lavador de meias de acôrdo com o ponto característico 1,
ticos:
a dito eletrodo de contrôle para con- Nylon e semelhantes — Requerente: caracterizado pelo fato do çomposto
de alumínio estar presente na quanO termo 131.118 priv. invenção trolar a corrente em dito circuito sé- Tstmeyoshi alota e Pedro" Shiota.
N9 130.159 — Para: privilegio de tidade entre 0,02 a 1,5%, baseado sete
para recipiente Oco retangular para rie em resposta ao gráu de magnetilíquidos, pos e sem isólidos, de Hed- zação do dito dispositivo de núcleo invenção: Nôovo borrifador para lí- bre o peso do acetato de celulose, e
Win Corp pontos publicados em 18 de saturável, uma fonte de potencial de quidos em geral — Requerente: Peng do aumento na viscosidade de soluçar) de fiação ser, pelo menos, o (Oreferencia unidirecional, sim disposi- Man Chien e Isan Hong Chi.
inalo de no.
bro.
O termo 131.902 !podei° de utili- tivo indicado de velocidade acoplado
132.463
—
Modele
de
utilidade
N9
3 — Uma soluçãoa, de fiação, carecdade para egistrador Gráfico Porta- a dita armadura -para produzir um para Nôvo dispositivo de fecnamento
til de Artes Gráficas Gomes de Souza potencial indicativo da velocidade de rapido para pacotes com alça perma- terizaea pelo fato de conter como
S.A., pontos publicados em 18 de dita armadura, meio acoplando dito nente — Requerente: Eigigeru Nishi- ingredientes essenciais, acetato de celulose,. um solvente para o acetato de
maio de 1e65, retifico o final do 69 enrolamento de reposição entre um matsu.
ponto: ... os formulários utilizados terminal de dita fonte de potencial
N9 133.105 — Modelo de utilidade celulose e um composto de alumínio,
e destacados pra sua guarda. O 79 de referencia e um termiral de dito para: Novas disposições construtti- sendo a quantidade do acetato de
pontoe, Reeistrtedor Gráfico Portatil dispositivo indicador de velocidade de tas em luvas de dupla face — Re- celulose, por peso de solução de fiacomo descrito em 1 — 2 — 3 — — modo que uma corrente der reposiaeo querente: Indústria e Comercio ção total, 15 a 23%, e a viscosidade
— 6 e deecrito e constante dos re- possa circular em dito enrolamento Guardião Ltda.
de solue e o de fiação entre 15.000 a
de reposição para megnetizer dito
latórios e desenhos.
70.000 centipoises.
132.854
—
Privilégio
de
invenNO
dispositivo de núcleo saturável em
4 — o processo, caracterizado pelo
O termo 128.357 modelo de utili- uma condição tal ceie dito enrola- ção: Um recipiente hemético a bac- tato
de se adicionar uma pequena
dade para Original disposição em mento de energizeeão contrele e a teria — Requerente': Brunswick Cor- quantidade de um composto e e alutravas para chuteiras, de Baroio
poration.
mínio de grupo que coneisi e do aluem dito enrcamento de enerCia. Ltda., pontos publicados em 13 corrente
Os pontos acima mencionados, fo- !trineto seetÁreetato etfiico, aluminade maio de 1955, final do 1 9 ponto: ... gieacão contrôle e corrente dum dito
to de disceton-telcool, elurreinetn de
que convergem para o centro, na re- circuito série ditos term ineis tendo a ram publicados cem incorreeões no acetil-acetona e alumineto de octilegião da superfície mediana da peça mesma primeira prioridnee, e meio Boletim do dia vinte de maio de 1965. no-glicol, e uma, solução que contém
acoplando um segundo terminal da
há furo suplementar. (8).
como ingredientes essenciais, acetato
dita fonte de potencial de referencia
de celulose e acetona.
O têrmo 135.477 priv. inveneão a um segundo terminal de dito disPREVILt rIO DE INVENÇÃO
para Regulador de linhas elétricas positivo indicador de velocidade, di5 — Um processo de acórdo com
telefónicas e telegráficas, de Estanis- tos segundos terminais tendo a meso ponto característico 4, caracterizaTERMO 121.576
lau Minikowski, pontos publicados em ma polaridade que é oposta a dita
do pelo fato da quantidade de com13 de maio de 1965.
posto de alumínio adicionado estar
primeira polaridade para que assim
de 28 de julho de 1960
entre 0,02 a 1,5% baseado Obre o
O termo 118.643 priv. Invenção uma corrente de reposição tendo uma
Requerente: Grasso's Koninklilke peso do acetato de celulose na sopara Processo para gaseificar mate- magnitude indicativa das magniturial combustível, de Svenska Skiffe- des relativas dos pontenciais em ditos Machinefabrieken N. V., firma holan- luce° de fiação.
— Numa s.oluceo de fiação conterminais circule em dito enrolamen- desa.
rolje Aktienbol ag, pontos publicados to
de reposição.
principalmente, de acetato
em II de maio de 1965.
Pontos característicos de: "Mola sistindo,
de celulose, solúvel em acetona, na
O termo 129.007 priv. invenção
ondulada
_.
Privilégio
de
invenção.
quantidade de 15 a 23%. e solvente,
O termo 130.807 priv. invençao
para Sistema de medir distâncias, de para
Charneira de Autin Robert Baer
1 — Mola configurada como um o característico aperfeiçoado nue
The Bendix Corp, pontos publicados — Pontoe
publicados em 17 de maio anel chato o qual foi flexionado para compreende incluir uma pequena
em 14 de maio de 1965, retifico os de 1965.
fora do plano do anel, caracterizada quantidade de um composto de alupontos: 4 — Um sistema de acôrdo
na solução para aumentar a
com o ponto 1, caracterizado porque
O termo 131.046 modelo de utili- pelo fato de que a tangente nas zo- mínio
o circuito de oscilação no dito pri- dade para Nôvo modelo de estojo es- nas de flexão =exima (altos e beim viscosidade da mesma de pelo menos,
meira ponto inclue uma alça de rea- colar. de Luis Flertai. pontos oublica- xos) cruza ou corta em engulo reto o dõbro.
7 — O processo de fabricar filao eixo do anel.
limentacão o dito dispositivo seletivo dos em 17 de maio de 1965.
mentos de denier fino, caracterizado
concerrentemente opera o dito pri2 _. Mola de acôrdo com o ponto por se formar uma solução de fiarão
O termo 131.823, modele de Atilimeiro transmissor e abre a Alta A)ca
de realimentacão para transmitir dade para Nôvo tipo de fixador re- 1, caracterizada pelo fato de que sues contendo 15 a 23% de acetato de cedurante um primeiro intervalo a mo- guláve/de porta, de Antônio Nordi, ondulacões tem Vidas, a mesma for- lulose. 0,02 a 1.5% de um composto
de alumínio, sendo o restante princidulação produzida pelas oscilações li- pontos publiçados em 17 de maio de ma e altura,
nalmente solvente. de se forçar ou exvres do primeiro intervalo a modula- 1965., retfico o final do 19 ponto: ...
3
—
Uma
série
de
molas
de
acôrdo
tal soluce() através de furos
ção produzida pelas oscilações livres é lebertada de uma trava.
com onalquer dos pontos anteriores, trirer
de fieira com um diemetro não subsconsistindo
em
anéis
da
mesma
lartermo
121.739
priv.
invenção
O
do primeiro resenador.
tancialmente maior do que 0e35 mm,
5 — Um sistema de acôrdo com o Tiara Aperfeiçoamentos em .pulveriza- gura e espessura, caracterizada pelo o de se retirar Os filamentos formados
dor
de
Antônio
Picchi,
pontos
publifato
de
que
o
die
metro
médio
dos
ponto 4, caracterizado porque são
rem tInt estiramento não etmerletr a
anéis sucesrivos. bem como o mbnero cerca
providos arre pios respondentemente cados em 19 de. inalo de 1965.
de 1 8 e dentro de uma atmoede
ondulacees
em
cada
anel,
aumenao final de tipo primeiro intervalo
fera que evapora o solvente.
O termo 125.841 priv. Invenção
para introduzir uma espera de um para Processo para efetuar a reação tam de acôrdo cone uma pre eseo arit8 — Como um artigo de fabricação,
segundo intervalo, arran los respon- de celulose em forma de fibras ou metica, de tal maneira, que as duas
dentes ao final do dito segundo inter- outra com formaldelcio, de Lipaco proporcões podem ser reduzidas a um filtro para cigarros, caracterizado
valo para atuar durante um Terceiro S.A., pontos publicados em 19 de uma proporeti o comum, mediante di- por consistir de filamentos produzivise° ou multiplicacão dos seus ter- dos por um processo de acareio com
Intervalo e receptor no dito primeiro maio de 1965.
o ponto característico 7.
mos por um fator dado.
pento e arranjo para fechar a dita
termo
131.739
modelo
de
utiliO
alça de realimentação após o dito
A requerente reivindica de acardo
Total de 3 pontos.
dade para Nôvo modelo de escrivaterreiro intervalo.
Finalmente, a depositante reivin- com a Convenção Internacional e e
ninha e elementos, de L'Atelier Mó- dica,
de tecôrdo com a Convenção In- Art. 21 do Decreto-lei n.9 7903 de 27
O termo 130.147 priv. invenção veis e Decoreeões Ltda., pontos pupara Aconlamento de Resistoflex blicados em 19 de maio de 1965, reti- ternacional e de conformidade com de agbeto de 1945, a prioridade do
Corp, pontos publicados em 14 de fico o início do 2 9 ponto: 2 — nevo o artiro 21 do Códi go da Propriedade correspondente pedido. depositado na
a prioridade do corresnon- Repartição de Patentes dos Estados
moio de 1965.
modelo de escrivaninha e elementos, Industrial,
dente nedtdo, depositado na Rapar- Unidos dSa América, em 23 de ouO termo 130.210 priv. invenção etc. •
ticão de Patentes da Holanda, em 22 tubro de 1959, sob o n.9 848.188.
para Anerfelcoamentos cm tarreores
de 'mesto de 1959, sob o número
de madeira inclusive para contereiRetificações
242.579.
tin i dos de Galera Indústria cie EmTER110 123.652
be l neens Ltda., pontos publicados
Têrmos:
em le de maio de 1965.
'I'ERMO 123.083
21 de outubro de 1960
O termo 131.503 priv. inyeneão
N9 103.180 — Privilégio de invenpara Aperfeiçoamentos em circuito ção
para: Cabeço obturador para a
28 de setembro de 1960
Requerente: Chantiers Navais Frande contrõle de motor. de General extrusão de substâncias pastosas ou
co-Belges — França.
Electric Co, pontos publicados em 11 a vaporização de líquidos, destinados
Requerente: Eastman Rodai Comde maio de 1965, rtaifico o 129 pon- a recipientes de paredes elátsicas —
Título: Comboio articulado de barto: Um circuito de contrfile de velo- Requerente: Eduardo Hoffmann, pon- pany — Estados Unidos da América. cos e engate tendendo a realizá-lo
cidade para um motor de corrente tos publicados em nove de fevereiro .Titulo: Aperfeiçoada solução de autorneticamente — Privilégio de in9rc15:o contendo um complexo de alu- venção.
contínua tendo uma armadura ener- de 1965.
mínio e proceeso de fabricação e
girada por primeiro e segundo lides
147° 128.370 — Privilégio de Inven- aplicação de filamentos de denier fi1 — Um comboio propulsado de
alimentados por uma fonte de corrente alternativa, caracterize%) por ção: Recipiente para armar — Re- no a partir da mesma — Privilégio de barcos, caracterizado por compreender,
compreender um dispositivo de nú- querente: Ludwig Clemens, pontos invenção.
em combinação, dispositivos de engate
1 — Uma aperfeiçoada solução de articulados entre barcos sucessivos do
cleo saturável tendo um enrolamen- publicados em nove de fevereiro de
to de energiazação e um enroamento 1955. — Início do ponto fica retifi- !farte°, caracterizada pelo fato de con- comboio, um dispositivo para adido,.
de reposição um dispositivo retifica- cado.
eistir principalmente de acetato de nar a fração da Maça propulsora
dor controlado tendo um enodo, um
transmitida por cada dispositivo de
1 — Recipiente (Cesto) para ar relulnee. um solvente para este, e uma en
gate, um binário de chamada recatodo, e um eletrodo de contrele. ar feito principalmente de cartão, neettena ouantie.ade de um corposto
de p luminin que se dissolverá no sol- gulável entre barcos sucessivos e vameio a copla ceAtro ado tendo um pabelão, etc. etc. etc.
enodo um catado, e um eletrodo de
'a-ele e. sue causará um aumento riei/do com o deselinbamento destes
Ficam os
n!-,nx,-.+
coCm vlçeosiclade da solu- barcos, a fim de os realinhar autoeontrõle e meio acoplado dita arma;
- s, n r" "'Se .stwe aquela que R meticamente ereSe o denamerecimento
eee
dura e o trajeto enodo catodo cie nados —
r" ^
dito dispositivo retificador controlado no Bnletim do
f n ••,,^n tern se o comnosto das fôrças pereirbelores rue provoTermos:
em um circuito série entre ditos pri- r - r' •,. 0"-n rrlo estiver presente.
caram seu desa l inhamento, e dois
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dispositivos geradores de giração, fixados respectivamente em frente ao
barco da testa e atrás do barco da
cauda do comboio, de tal modo que
o comboio é, de um lado, mantido em
linha reta por ação sôbre um dêstes
dispositivos geradores de giração da
forma habitual e, de outro lado, curvado pelo desvio cio dispositivo de
giração anterior com o mesmo sentido, e do dispositivo de giração posterior com sentido inverso no sentido
normalmente utilizado para um barco
único que deva seguir uma curva com
o mesmo sentido de curvatura, a fim
de aplicar sucersivamente às extremidades opostas em frente e atrás dos
barcos testa e da cauda do comboio,
Orças dirigidas para o interior da
curva.
2 — Um engate gilando does barcos sucessivos de um comboio articulado rebocado ou empurrado e tendendo a realinhar autometicamente
estes barcos, caracterizado por compreender, em cotnbinação, dois dispositivos constituídos, cada um, por um
ou vários órgãos idênticos, sendo que
êstes dois dispositivos ligam os dois
barcos articulados entre si, em tórno
de ao menos dois eixos perpendiculares e trabalhando respectivamente
sob o efeito do esforços de tração e
de compressão, sendo um dêstes dispositivos desprovido do elasticidade,
enquanto que o outro, dotado de elasticidade e pre-contraido de moco regulável, tem um curso suficientemente
grande e uma relação elástica suficientemente fraca para não constituir
obstáculo A curvatura voluntária do
comboio pela manobra de seus órgãos
de direção senão pelo desalinhamento momentâneo dos barcos que o compõem sob o efeito de fôrças perturbadoras, como as ondas, agindo este
dispositivo elástico para monter os
barcos alinhados e restabelecendo autometicamente seu alinhemento graças à sua elastic!dade anás a desaparirelo das fôrças que provocaram seu
drsalinha mento, sendo que as Tôrças
de pre-contração aplicadas a um
dispositivo trabalham em tracão. sendo &sie dispositivo dotado de elasticidade e equi pando um comboio tracionado, e sendo ditas fôrças respectivamente su periores às fracões das
fórcas propulsoras transmitidas pelos
engates correspondentes.
3 — Um engate segundo o ponto 2,
caracterizado porque os dispositivos
de ligação são dispostos cada um simetricamente, com relação ao plano
longitudinal de simetria do comboio
articulado em posição de alinhamento.
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8 mil engate segundo o ponto 2,
caracterizado porque cada dos dispositivos de ligação trabalhando em
compressão e desprovidos de elasticidade. é constituído por um come
solidário a um dos barcos a engatar
e cooperando com um carne solidário
ao outro barco.
9 — Um engate segundo o ponto 8,
caracterizado porque ao menos um
dos carnes é constituído pela parede
terminal do barco que lhe é correspondente.
10 — Um engate segundo os pontos
8 e 9, caracterizado porque os comes
são constituídos por planos perpendi(miares ao plano longitudinal de simetria dos barcos correspondentes.
11 — Um engate segundo o ponto
10, caracterizado porque os deslocamentos dos carnes no sentido perpendicular ao plano no qual o comboio
é levado a se curvar ou a ser curvado.
são facilitados por meio de rolos ou
polias loucas.
12 — Um engate segundo o ponto
2, caracterizado porque cada dos dispositivos de ligacão trabalhando em
compressão e desprovidos de elasticidade, é constituído por barcos laterais ligados aos barcos do comboio
p or intermédio de cabos e correntes,
ligados entre si por dispositivos trabalhando em tração, com funcionamento elástico e de curso longo, e
disposlos seja de um lado, seja dos
dois lados do comboio.
13 — Um engate segundo o ponto
2, caracterizado porque o dispositivo
de ligação de funcionamento elástico
e de curso longo, é constituído por
uma ligação flexível, tendendo constantemente, sob a ação de uma mola
ou órrlio equivalente, seja para aproximar dois pontos de barcos a engatar, situados no plano longitudinal
de simetria do comboio, na proximidade imediata um do outro quando os
barcos está alinhados, seja para afastar estes dois pontos de uma distância determinada.
14 — Um engate segundo o ponto
2. caracterirado porque o dispositivo
de ligarão de funcionamento elástico
e de curso longo, é constituído por
um recipiente cheio de ar comprimido, levado por um dos barcos a eng atar, e submetido a uma compressão
por um órgão levado pelo outro barco. quando o comboio se curva ou é
curvado.
15 — Um engate segundo o ponto

A requerente reivindica de acórdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n.9 7.903, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes na França,
em 72 de outubro de 1959, sob o número 808.147.
TERMO 124.984
12 de dezembro de 1980
Requerente: Elio Silveira — São
Paulo.
Título: Modelo de cabo para cinzeiro rotativo — Privilégio de invenção.
1 — NU° modelo de cabo para
cinzeiro rotativo, caracterizado por
um corpo , de superfície substancialmente cónica cuja parede interna
apresenta dois ressaltos, o primeiro
servindo de batente para o tubo móvel e assento para uma tampa.
2 — NU° modelo de cabo para
cinzeiro rotativo, caracterizado por
ser essencialmente como descrito, reivindicado e ilustrado no desenho
anexo.
TERMO 124.938
13 de dezembro de 19e0
Requerente: Nilo Santos Pinto
Estado da Guanabara.
Titulo: Aperfeiçoamentos introduzidos no processo de embalagem impermeável e inviolável para discos.
1 — Aperfeiçoamentos introduzidos
no processo de embalagem impermeável e inviolável de discos, caracterizados pelo fato de que compreendem a
provisão de um envelope ou envoltório de matéria plástica transparente, que encerra a capa característica
do disco, fechando-a hermiticamente
pela colagem e prensagem por pontos das abas continuas que acompanham três dos lados adjacentes continuas da p rimeira capa característica do disco.
Ap erfeiçoamentos, introduzidos no
processo de embalagem impermeável
e inviolável de discos de acôrdo com
o ponto 1, caracteriznda na novidade
por aplicação do processo conforme
descrito e ilustrado no desenho
anexo.

TERMO 125.575
são do recipiente • de ar tem lugar por Depositado em 3 de janeiro de 1961
4 — Um engate segundo o ponto 2, deslocamento de um pistão em um cicaracterizado porque cada um dos dis- lindro.
Requerente: Ferdinando Gatti —
positivos de ligação que trabalham .16 — Um engate segundo os pon- São Paulo.
em tração e sendo desprovidos de tos 14 e 15, caracterizado porque o
Titulo: Original acessórios aplicáelasticidade, é ' constituído seja por recipiente de ar está ligado a uma
cabos, sela por correntes, seja por fonte de ar comprimido, permitindo vel em 'aspiradores de pó ou aparebarras ou bielas de comprimento fixo variar a pressão de ar no recipiente lhos- compressores ou fornecedores; de
ar — Privilégio de invenção.
utilleadas em combinação com rótu17 — Um engate segundo o ponto
las, cabos, correntes e similares.
1.9 ) "Origina/ acessório aplicável
2. caracterizado porque cada disposi44/9.
de ligação trabalhando em tra- em aspiradores de pó, ou em apare5 — Um engate segundo ponto 2, tivo
ou em compressão, é constituído lhos compressores ou fornecedores de
caracterizado porque cada dos dispo- ção
dois órgãos estirados ou compri- ar", caracteriza-se pelo fato de na
sitivos de ligarão que trabalham em por
midos, dispostos de um lado e outro parte mediana, ou nas conexões incompressão e são desprovidos de elas- do
plano longitudinal de simetria co- termediárias os. tra extremidade do
ticidade, é constituído por barras ou mum
ou mangueira dos aspiradores
bielas de comprimento fixo ou va- nhada.aos dois barcos em posição ali- tubo
de pó ou de outros aparelhos forneriável, utilleadas em combinação com
— Um engate segundo o ponto cedores de ar, aplicar-se um elemenrótulas, cabos, correntes e similares. 2,18
caracterizado por ser constituido to aquecedor de ar, incluindo-se o
— Um engate segundo os pontos seja
por um único dispositivo de uso da convencional tomada de cor4 e 5 caracterizado porque os dis- ligaceo
de funcionamento elástico e rente elétrica, transformando-oe em
positivos de ligação que trabalham de curso
longo, disposto sôbre um secadores de ruerprts, abelos e outros
em tracão, têm um comprimento me- dos barcos
terminais do comboio no usos.
nor que os dispositivos de ligação plano longitudinal
2.9) "Originai acessório aplicável
de simetria dêste
&aba/bondo em compressão.
comboio, seja por dois órgãos de R- em aspiradores de pó, ou em apare— Um engate segundo o ponto 2, eação com funcionamento elástico e lhos compressores ou fornecedores de
caracterieado porque cada dos dispo- de curso longo, dispostos sôbre um ar". de acórdo com o item 1.9, casitivos de ligarão trabalhando em destes barcos terminais, simetrica- racterizado pelo fato de o elemento
compressão e desprovidos de elastici- mente com relação a êste plano, es- aquecedor poder ser também diretadade, e constitutdo por um cabo ou tando êste dispositivo ou estes órgãos mente aplicado na abertura de comórgão flexível análogo, cujo ponto de ligados ao outro barco terminal do pressão dos aspiradores de ar ou de
lierieeo no barco posterior está à fren- comboio, por meio de uma ligação fle- outros aparelhos fornecedores de ar,
te do ponto de ligação no barco an- xleel, sendo esta gulavel nos barcon sendo, a seguir conectado o condutor
.
terior.
intermediários.
de ar quente.
14, caracterizado porque a compres-
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3
3.9) "Original., acessório aplicável
em aspiradores de pó, ou em apare.
lhos compressores ou fornecedores de
ar", de acórdo com os itens anteriores, caracterizado pelo fato de na
extremidade do condutor de saída do
ar quente poder ser adaptado um bocal giratório.
4.9) "Original acessório aplicável
}em aspiradores de pó, ou em aparelhos compressores ou fornecedores de
ar", de acórdo com os itens anteriores, caracterizado pelo fato de na
extremidade do condutor de ar quente, ser adaptado um apropriado Casquete ou carcaça de metal ou plástico, difusor de ar quente para secar
cabelos; éste casquete pode ser apoiado em pé ou pés verticais, com mo.
vimentos verticais e radiais reguláveis;
pelo fato de o casquete poder ser
apoiado no próprio tubo vertical condutor de ar quente, que realiza também a f unção de pé suporte, deslocá.
vel ou não.
5.9) "Original acessório aplicável
em aspiradores de pó, ou em aparelhes compressores ou fornecedores de
ar", de acôrdo com os itens anteriores, caracteriza-se pelo fato de o elemento aquecedor reivindicado no
item 1.9, poder ser constituído por
uma ou mais resistências elétricas
de qualquer tipo, localizadas nas posicões reivindicadas nos itens 1.9, •
2.9, sendo esta resistência convenientemente isolada do conduto de ar; a
resistência elétrica pode igualmente
ser localizada num segmento tubular
isolante, no qual se conecte o tubo
ou mangueira de ar; o lining" de
ligação elétrica vem aplicado no condutor de ar.
6.9) "Original acessório aplicável
em aspiradores de pó, ou em aparelhos compressores ou fornecedores de
ar", de acôrdo com os itens anteriores caracterizado pelo fato de a
carão da corrente elétrica às resistências, ser também realizada através
de fios no Interior do tubo: neste caso o "plur" macho déstes fios da
corrente poderá ser incorporado nas
adjacências da extremidade do condutor de ar; por seu turno, e nas
adj acencias da abertura de saída de
ar do aparelho aspirador (ou compressor de ar), tem incorporado uns
respectivo "plug" fêmea, e neste se
encaixará o "plug" macho do condutor: pelo fato de neste caso incluirse ou não, no aspirador tou compressor de ar), mais um botão de lioaçáo.
7.9) "Original acessório aplicável
em aspiradores de pó, ou em apare.
lhos compressores ou fornecedores de
ar", de acórdo com os iten santeriores caracterizado pelo fato de se o
er fornecido pelo aspirador fôr em
excesso, parte aêsse ar poderá ser
desviado antes da entrada no tubo
com a resistência, por meio de qual.
auer solução convencional (praticando-se, por exemnlo, furos, aberturas
ou janelas reguláveis. ou ainda válvulas ao longo do tubo ou da mangueira).
8.9) "Original acessório aplicável
em aspiradores de pó, ou em apare.
/hos compressores ou fornecedores de
ar", de acórdo com os pontos anteriores, tudo conforme substancialmente
descrito, reivindicado e pelos desenhos
anexos.
TSERMO 125.654
10 de Outubro de 1960
Requerente: Mauricio Loreneini
talo Paulo.
Titulo: Um ntivo -dispositivo fornecedor de bebidas contidas em bules •=.
Modelo de utilidade.
1 — Um nóvo dispositivo fornece.
dor de bebidas contidas em bules,
montado no interior do vasilhame,
o qual oaraoteriza-ee por uma bomba
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gera concêntrico em terno da abertura; inserir uma bucha isolante em
forma cilíndrica dentro da deita abertura, dita bucha estando concentricamente disposta sebre o cabo condutor, e tendo um diâmetro externo
substancialmente igual ao diâmetro
interno da dita abertura; e de pressionar dita parte arqueada saliente
de modo que ela fique substancialmente coplanar com dita caixa metá2 - Um Uivo dispositivo fornece- lica e, dito colar de selagem exercer
dor de bebidas contidas em bules, de unia pressão radial sóbre dita bucha
acôrdo com o ponto 1, caracterizado flexível e. dito condutor, para selar
por possuir uma haste que passelando hermeticamente a dita entrada de
dentro do tubo suporte da bomba, tem cabo.
uma extremidade conjugada ao êm3 - Aperfeiçoamento em entrada
bolo da bomba, enquanto a sua ex- de cabo condutor hermeticamente setremidade superior prende-se movi- lada, através de uma abertura numa
velmente a um braço de alavanca, a caixa metálica de unia unidade herqual articula-se com unia alavanca, meticamente selada, caracterizada
esta por sua vez articulada no supor- por: fazer unia abertura ruma placa
te ou cabo do va.silhame estando a metálica tendo uma porção da base
alavanca sob pressão de urna mola arqueada saliente e um anel disposto
helicoidal tudo substancialmente co- para cima circunscrevendo dita abermo aqui descrito e representado na
figura que ilustra os desenhos ane- tura: Inserir em dita abertura uma
bucha Isolante flexível de forma cixos.
líndrica concentricamente colocada
sôbre o cebo condutor, dita bucha
tendo um diâmetro externo substancialmente igual ao diâmetro do dito
TERMO 125.687
anel, pelo que causando unia fexca.
radial . de comprensão ser exercida
4 de janeiro de 1961
contra dita bucha flexível e dito cabo
Requerente: General Electric Com- condutor; e unir dita placa metálica
pany - Estados Unidos da América. à caixa metálica para realizar uma
Titulo: Aperfeiçoamento em entra- entrada de cabo condutor hermeticada de cabo hermeticamente selada mente selada através dita abertura
em dita caixa metálica.
- Privilégio de invenção.
4 - Anerfeleoaraento em entrada
1 - Aperfeiçoamento em entrada de cabo condutor hermeticamente sede cabo hermeticamente selada, es- lada, através de unia abertura na
tanque e à prova de pressão através caixa metálica de uma unidade heruma chapa metálica, caracterizado meticamente selada, caracterizado
pelas etapas de: fazer unia parte da por: um cabo condutor passando
base arqueada saliente e um anel de através de dita abertura; uma buselagem concêntricamente em tôrno cha isolante flexive/ de forma ceiade ema abertura: inserir unia bucha drica, concentricamente colocada sieIsolante flexível cilíndrica dentro da bre o cabo condutor; um anel estenabertura provida pelo dito anel de dido vereicalmente defte In do dita
selagem, dita bucha estando disposta abertura, e exercendo uma ° e -e a comconcentricamente sôbre o cabo con- pressora contra dita bilre
dutor e tendo um diâmetro de fora do numa redima° do dlem ef ro extersubstancialmente igual ao diâmetro no da dita bucha em cerca de In s.
da abertura; e de deformar dita par- 20 %. dita Pena compressora sendo
te araueada saliente causando urna exercia* como um resultado da deredução de 10 a 20 % no diâmetro formação da caixa metálica na vtlido dita abertura e pelo que causando nhança da dita abertura, cauaancio
tuna feires compressora ser exercida uma contração do diâmetro do dito
radialmente contra dita bucha e dito anel colocado verticalmente.
cabo condutor.
Finalmente, a requerente reivindi2 - Ap erfeiçoamento em entrada ca os favores da Convenção Internavido a presente invendio ter
de cabo condutor hermeticamente se- cional.
sido depositada na Reparticão Oficial
lada, através de uma abertura na
Patentes dos Estados Unidos da
caixa metálica de uma unidade her- de
América do Norte Pri 21 de janeiro
meticamente selada, caracterizado pe- de 1980, sob o ne 3.895.
las etapas de: fazer urna parte arMo de Janeiro, 4 de janeiro de
queada saliente e um anel de sela- lOsi.

de sucção e recalque, da qual parte
um tubo fornecedor erre atinge o bico
do bule; por urna válvula de sucção
disposta na mesma base da bomba;
por um tubo suporte do corpo da
bcmba conjugado à tampa da mesma,
o qual atravessa a parede do vasilhame, atarrachando-se numa luva
fixada na parte externa da referida
parede.
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TERMOS

TERMOS

419.383
419.440
419.518
419.536
419.571
419.587
419.597
419.726
419.729
419.818
419.620
419.925
419.982
419.998
420.108
420.118
420.47
420.266

MARCAS

TERMOS

311.700
311.701
311.702
311.703
311.704
311.705
311.706
311.707
311.708
311.709
311.710
311.711
311.712
311.713
311.714
311.715
311.716
311.717

421.805
422.721
423.389
423.851
423.876
424.058
424.084
414.154
424.282
242.283
424.284
424.285
424.418
424.464
424.568
424.569
424.804
424.805

MARCAS

311.725
311.726
311.727
311.728
311./29
311.730
311./31
311.732
311./33
311.734
311.735
311.736
311.737
311.738
311.739
311./40
311.741
311.742

PATENTES CONCEDIDAS EM 25 DE MARÇO DE 1965

1

TERIVIOS

90.883
92.015
98.457
94.548
100.199
(Sigilosa)
102.899
105.758
109.884
109.889
110.443
112.571
113.277
114.339
114.394

PATENTES

71.884

71.885
71.&86
71.887
D. Geral
71.888
1

71.889
71.890
71.991
71.892
71.893
71.894
71.895
71.896
71.397

PATENTES

TERMOS

114.725
115.628
116.210
116.475
118.153
118.463
118.629
118.705
119.019
119.887
119.573
120.087
120.333
76.689

Sigilosa

71.898
71.899
71.900
71.501
71.504,
71.901r
71.201
71.905
71.06
71.07
71.908
71.909
71.!40
11.911
1

D. Geral

PATENTES CONCEDMAS EM 25 DE MARÇO DE 1965
TERMOS
120.579
120.757
120.960
120.993
121.223
121.224
121.259
121.270
121.332
121.505
121.628
121.611
121.732

PATENTES

121.860
71.912
122.039
71.913
122.570
71.914
71.915
122.935
123.262
11.916
123.734
71.217
123.992
71.918 •
124 733
71.919
125.046
71 920
138.698
71.921
154.078
71.922
120.577
11.923
71,924
/s1013É1.40 DE UTILIDADE

MARCAS
118.821

TERMOS

5.925

125.652

PATEN'PES
'11.925
71.926
71.927
71.928
71. e29
71.830
'71.D31
71.232
71.933
71.934
81.5435
71.936

5.926

e

418.184
418.210
418.219
418.232
418.258
418.264
418.267
418.313
418.427
418.428
419.302
419.310
419.313
419.335
419.336
419.361
419.373

311.658
311.659
311.560
311.661
311.662
311.663
311.664
311.665
•311.666
311.667
311.693
311.594
311.695
311.696
311.697
311.698
311.699

418.845
418.895
418.915
418.939
418.942
418.955
418.995
419.187
419.284
419.288
420.351
420.428
120.776
421.046
421.210
421.266
121.573

311.683
311.684
'311.685
311.686
311.687
311.638
311.589
311.690
311.691
311.692
311.718
311.719
311.720
311.721
311.i22
311.723
311.724

PATENTES CONCEDIDAS Eisa 2 DE ABRIL De 19:33

TERMOS

109.341
109.662
109.901
111.2C9
112.306
115.441
115.645
118.140

PATENTES

72.024
72.025
72.026
72.027
72.028.
72.029
72.020
72.031-

TieRMOS

119.005
119.648

•120.036
120.450
120.749
121.217
121.627
.121.760.

AT ireef ES

72.032
72.033
72.434
033
72.1.36
72.037
72.08
72.039
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr 0 prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar swas apoziçoss ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com

Termos as. 682.749 e 682.750, de
5-2-1965
Linck S.A. — Equipamentos Rodoviários Industriais
Rio Grande do Sul

CK
Ihdüstriet Brasileira
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecánicos para agrcultura. batedeiras para cereais, bombas
plar adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz. charruas para acus.
cultura, cultivadores. debulhadores
destocadores, desentegradores. esmaga
dures para a agricultura. escarrificado
res. enchovadeiras. lacas para máquinas agricolas. furadeiras. gadanhos,
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas. máquinas vaporizadoras. máquinas de
ctungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura. máquinas de plantar. motocharruas. máquinas regadeiras. máquinas de
roçar, de semear. para sulfatar. de
torquir. de triturar,, de esfaretar, terra.
para irrigação, para matar formigas e
Outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para comer
algodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para fins agricolas. de
cortar árvores. para espalhar, para capinar, máquinas combinadas oara acarar e cultivar, de deshanar. para ancilar, máquinas e moinhos para forragens. máquinas toscaduras, ordenado.
roa mecanicos, raladores mei:atuas, rolos compressores para a agricultura
scadeira
sachadeiras, semeadeiras,
ma. tratores agrIcolas. válvulas para

quinas de lavar roupa, máquinas de costura, máquinas de furar radial e horizontal, máquinas para o fabrico e acabamento de latas ou outros recipientes
metálicos, máquinas borracheiras e máquinas testeis, máquinas de tirar cortiça, máquinas ara limpar e afiar facas,
molas para máquinas, máquinas frigo•riScas, máquinas de rotular, martelos a
vapor, moinros e nós não agricolas,
motores de combustão interna, elétricos
e a gás. motores para bicicletas e motocicletas, pentes quando parte de máquinas, enteadores de teares, rolos para
estradas, serras mecanicas, serras hidráulicas. serras de fita, tdrnos mecânicos, teamos de revólver, terno automático, tornos verticais, turbinas tubulações para caldeiras, válvulas e ventiladores quando varre de máquinas
Termo n. o 682.756, de 5-2-1965
Organização de Espetáculos Vera Cruz
Limitada
Rio Grande do Sul

a

concessão do registro requerido

fugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes. caldeiras e turbinas, injetores pasz caldeiras, válvulas e transportadores *asmáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas "limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares. urdideiras.
encanatórias, espuladeiras. torcedeiras.
para cercais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para '-abricar papel e
máquinas de impressão, dinamoe
receptáculos
Termo n.° 682.757, de 5-2-1965
Recondicionadora de Engrenagens São
Francisco Ltda.
Rio Grande do Sul

São Francisco
Indústria Brasileira

era Cruz
Indústria Brasileira

Classe 21
Jogos de engrenagens
Termo-71:9-682.758r d-e-5----2-1965
Revendedora Produtos de Petróleo
Ipe S.A.
Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
boletins, boletins impressos, crónicas,Renovadora
folhetos. Jornais, peças cinematográficas, peças teatrais, programas de teleProdutos de Petróleo Ipê
visão e revistas
Termos ris. 672.751 e 682.752, de
5-2-1965
Linck S.A. — Equipamentos RodoviáClasse 47
rios Industriais
Para distinguir: Álcool para motores de
Rio Grande do Sul
explosão, carvão mirrai, vegeta) e de
turfa. combustíveis, gás, gasolina, arasi, graxas ara lubrificação, hibrifican
tes. óleos combustiveis, óleos ara freios
óleos lubrificantes, óleos ara iluminao e para geradld de /Orca, etróleo
secadores de terra. tosadores de gra.
querosene
máquinas agrícolas
Termo n•° 682.760, de 5-2-1965
Classe 6
Vidrofer Comércio e Representações
Aquecedores de água de alimentação —
Limitada
p I m .. máquinas de cortar frios, bombas de ar para pneumáticos, bombas
São
Paulo
Classe 6
para gazolina, de incêndio e elétricas,
betoneiras, brocas elétricas, burrinhoe e Para distinguir: Máquinas e .artes de
insuflarlores de ar, buchas quando parte máquinas para todos OS fins Industriais:
de máquinas, caldeiras a vaor, carbura- Máquinas de rosquear: searas mediatdores, carimbos de tõrno. carneiros hi- a:a, motores elétricos, alternados-cê, ter.
dráulicos, cavadeiras p4i.m., contrai- raseentasi e placas para to-nos. geradores de tórno p.i.m.. chumaceiras ou dores. plainas, maquinas de tarar e cenmancais de and-fricção, coletores de trar, tornos mecanicoa, prensas aseceni.
dinamos e motores, compressores. con- cia. máquinas arnassadeiras, misturadoindústria Brasileira
densadores. eixos quando par ra de má- ria adaptados na construção e constequinas. embolas q dando parte de má- vaçao de estradas, mineração, corte de
1....1.Asst. 16
quinas. engenho de serra, engenho de madeira, movimento de terra, carretos
cana. engrenagens quando parte de má- e outros fins industriais, elevadora. ma- Para distinguir: Materiais paar construquinas: freios quando parte de máqui- quinas desempalhadoras. descascadoras ções e decorações: Argamassas. argila.
nas. guin..hos de fricção, guinchos para ventiladoras. moinhos para cereais. areia, azulelos, batentes balaustres, blo
cambas de arrasto, guinchos de trans- máquinas secadoras, trituradoras pul. cos de cimnto. blocos para pavimentaporte aereo. geradores a gazólina. guin- verizadoras. frema, politrizes. trancbas ção, calhas, cimento. cal. cré, chapas
dastes. limpadores de cano p.i.m.. ma- tesouras meranicas. tupies, máquinas
isolantes, caibres, caixilhos: colunas:
nterias de imprimir, lubrificadores quan- abrir chavetas. martelares, ventilarl
rharras para coberturas, caixas dágua.
do parte de máquinas a vapor, mã.
-exaustorepa forjs,bmasc. et
caixas de descarga para etixos, edifica.

ções premoldadas, estuque, emulsão

de

base astáltico, estacas, esquadrias, estru-

turas metálicas para canstruções, (ame..
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material Lacy
lante contra frio e calor, inanilras, massas para -revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas•
ias de cimento e cal. hidráulica, pedra'
gulho, produts betuminosos, impermeas
bilizantes liquido s ou sob outras formas
para revestimentos e outros como naa
vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para torrar casas, massas ateio
ácidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tatr
enes de cimento. vigas, vigamentos e
vitrôs
Termo n.o 682.759, de 5-2-1965
Anibal Rocha Danas
Minas Gerais

Sabão Vitral
índustria Brasileira'
Classe 46
Sabão comum industrial
Termo n. o 682.761, de 5-2-1965
Química Industrial "União" Ltda.
Guanabara

.

PRORROGAÇÃO

QUIN JUL
Classe 1
Tintas, esmaltes, vernizes, lacas, reate.
vedores e diluentes de tintas
Termo n.° 682.762, de 5-2-1965
Julio Siqueira Tecidos Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Clames: 12, 13, 22, 24 e 41.
Tftukt
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Publicação feita de actirdo com o art. 130 'do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial nquêles
e se julg irem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.9. 682.763, de 5-2-1965
Companhia Jansen, Agricultura,
Indústria e Comércio
Santa Catarina

Térmo n.° 68) .767, de 5-2-1965
Suerdieck S.A. Cha,utos e Cigarrilhos
Bahia
PRORROGAÇÃO

.

/NO

Termo n.o 682.771, cl e5-2-1965
joberto Israel Pereira
Rio de Janeiro
zzzzzzzzzzz
IZC

&&& AVIA.

Classe 44
Tabaco manu'aturado ou não. Artigos
para fumantes, exceto papel (classe .38)
Termo n.° 682.780, de 5-2-1965
Gráfica Editiira São Francisco Ltda.
Guanabara

:2;44

PRORROGAÇÃO .

Nome Comercial
•

li111123

rdS

c.

Tèrmo n.v 682.772, de 5-2-1965
S.p.A. Calzaturificio Di Varese

Uriot 7.1ww..dat
iNDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Leite, manteiga, queijo, carnes conservaClasse 44
das e seus derivados. arroz, •óleos comestíveis farinha de mandioca e de Crarutos, cigarrilhos. cigarros, rapé,
fumo em Rilha. desfiado e em corda
trigo .
Termo a.' 682.768 de 5-2-1965
Termo n.o 682.764 de 5-2-1965
Suerrlieck S.A. Charutos e Cigarrilhos
Club Municipal
Bahia
Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônico, teatrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão
Te'rmo n.o • 682.781, de 5-2-1965
Indústria de Plásticos Lóbo Ltda.
.•Guanabara

PRORROGAÇÃO
PRORROGACÃO

• CLUB MUNICIPAL

.

Classe 32
Uma _revista
Termo a.° 682.765, de 5-2-196
S.A. Casa Comercial Romualdo
Cançado
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO
40101..0ei
\\

•Wt
•,/
• 6•I`N

•

Cf111Cf1DOS
,E.:,51
RAD.

f STA MARC At A GARAtlit&

Qt/Ill IDADE DOS PRODU:05
•

.4
rtitM tSt

ISM

Classe 23
Tecidos
Termo n.o 682.766, de 5-2-1965
S.A. Casa Comercial Romualdo
Cançado
Minas Gerais
PRORROGAÇÃO

LOBO
industriai brasileira

'
Classe 36
Calçados em geral e especialmente caldos e sapatos de esporte
Termo- n.° 682.773. de 5-2-1965
Frisco Foods Corporation
Classe 25
Estados Unidos da América
Para distinguir: Artefatos de matem&
Classe 44 •
plástico e de nylon: Recipientes fabriCharutos, cigarrilh ,oC..88r icsragrso .
cados de material plástico, revestimenCnarutos, cigarrilhos, cigarros, rape
F
tos confeccionados de substancias anifumo em fiilha e em corda
mais e• vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas.
Termo • n.o.,
682 769 de 5-2-1965 .
hases para tele çones, baldes, bacias., bolSuerdieck S.A. Charutos e Cigarrilhos
Classe 41
sas, caixas. ' carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
Frutas em conserva enlatadas
3:hia
caixas para acondicionamento de aliTermo n.o 682.774, de 5-2-1965
mentos, caixas de material plástico Ara
Padaria Santa Cecilia 'Ltda.
baterias, coadores, caos, canecas ,tsPRORROGAÇAC
Rio Grande do Sul
Iheres. conchas, cestas para pão. cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para veia&
' \!W
,
caixas para guarda de objetos. ertischos, coadores para chã. descanso .arst
pratos, copos e capinhas de plaitoco
garfinhos de plástico para sorvetes. for.
minhas de plástico para sorvetes. discos
?mbreagens de material plávico eir.balagens de material plástico para soive.
Nome Comercial
te, estoib g para objetos. espumas de
SUMIECK
Tèrmos na. 682.775 a 682.779, de nyloa, esteiras. enteites para automóBAHIA
veis, massas anti-ruidos, escoadorea de
5-2-1965
pratos, funis, formas para doces, fitas
Chez-Robert — Bar e Restaurante Ltda. isolantes.
filmes, tios de celulose, fecha
Classes: 41. 42, 43 e 44
para bolsas, facas, guarnições. guarniTitulo
ções para çbupetas e mamadeiras. guarnições para porta-blocos. guarnições
para .liquidificadores e para batedeiras
Classe 44
de frutas e legumes. guarnições de macharutos
terial plástico para ctensilios e objetos
Termo n.° 682.770, de 5-2-1965
auarnições para bolsas, gartOs galerias
joberto Israel Pereira
para cortinas farros. latim:dos ~Classe 41
ticos, lancheiras. manteg ueinis. malas,
Rio de janeiro
Substâncias alimenticias e seus prepa. ortnóts vendedores de roupas. puxado.
radas. Ingredientes de Alimentos.
res para móveis. pires, pratos paliteiEssências alimentícias
ros. pás de casinha. pedras •1.inies. artiClasse 42
gos ,,rofrtoes para documentos. puBebidas alcoólicas e fermentadas, não ladores de água para uso doméstico
incluídas ;ta classe 3
/orta -co pos porta
porta-aotns.
Classe 43
+(arta -docum en tos ola cas bttes. rodiRefrescos e águas naturais e artificiais, lhas recipientes. .st, portes s . iportes para
Classe 4
usadas como bebidas, não incluídas
guardanapos. saleiros 'ubos, tigelas,
Madeiras e minerais
na classe 3
tubos para ampolas, tuixtt para seria-

Gfalifie

1SC

Padariã
Santa Cecilia

Ltda.

Chez-Robert

CfillCf1TCX
•Iltn MaseaS A Gallarnta as
QuAtOM1511001PRODOOS

O•
XkMbut°5*

Classe 23
Tecidos

ATLANT I DA
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçao feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderã,o apresentar suas oposições ao Departamento
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gas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, 'vasilhames para acondicionamento, vasos, :Acaras, colas a frio e colas aão,Incicídas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebglos, adesivos para tacos, adesivos
para ladraras e adesivos para atalaias.
anéis, carretéis par tecei Nem e guar.
rições de material plástico para !MU.
cria geral de plásticos
Termo n.° '682.782. de 5-2-1965
Acessórios Ruber-Lux Ltda.
Guanabara

2.tdex-Deux

.uvas, ligas, lenços, tnant6s meias,
maiôs, mantas, mandriá°, mantilhas, paetós. palas, penhoar, pulavas, pelerinas,
oeugas. ponches, polainas, pijamas, nu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos,
mspertsórios. saldas cie banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni;
formes e vestidos
Termo n,.° 682.783, de 5-2-1965
Som — Indústria e Comércio S.A.
Guanabara

!

CARNAVAL .

• de Quatrocentos Janeiros
indústria Breai/ele,

Termo n.o 682.785, de 5-2-1965
Confecções Piquito Ltda.
Guanabara

(PRORROGAÇÃCP

I

C DOSTRIA BRASILEIRA

Classes: 8 e 11
Titulo
Termo n.o 682.789, de 5-2-1965
(Prorrogação)
Humble Oul Refining Company
Estados Unidos da América

•
Classe 8
Discos fonográficos gravados
Termo n.° 682.785, de 5-21965
Frigorifico Grajaú
Guanabara

rajaü
Classe 50
Título
Termo n.o 682.786. de 5.2-1965
Edgar Kocher
São Paulo

PRORROGAÇAO

OYCE
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Despertadores, relógios de bolso, de
parede, de pulso e de mesa
Terme n.° 682.787, de 5-2-1965
Edgar Oskar Kocher
•
São Paulo

Termo a.° 682.793, de 5-2-1965
(Prorrogaçao)
Philco Corporation
Estados Unidos da Amériça
L!'i

.

W 9 At TOR, nasal PUA,. gt1i.minog,

Classe 8
Frase de propaganda
Termo n.° 682.794, de 5-2-1965
(Prorrogação)
Refining Company.:
Humble Ou
Estados-Unidos da América k

11

SOLAR
'

--4

IL-

Cassa' 47
lubrificantes, vaselinas, graxas, parafinas e todos os demais produtos do
petróleo
Classe 47
• Termo n.° 682.795, de '5-2-1965
Óleos lubrificantes e produtos derivados
(Prorrogaçao)
de petróleo
Harable OU & Re rining Company
Termo n,° 682.790, de 5-2-1965
Estados Unidos da América
(Prorrogação)
Hunible 011 Refining Company.

'CONTINENtAt CYLINDER;.

indústria Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bibicletaa, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de cambio. braço
breques, braços para veiculeis, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes., carros ambulantes,- caminhões
sarros, tratores, carros-berços, carros.
tan q ues, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas cirandares para passageiros e para cerga,
culares para veiculas, cebos de veículos
corrediços, para veículos. direçáa, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
engates para carros, eixos de direçáo,
freios, fronteiras para veiculas, guidão
i0C om otiva3, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões
rodas para' bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas.
manivelas, navios, ónibus, para-chociaes,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para veículos, selins, Meletes, tirantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

Termo n.° 682à88, ' de 5-2-1965 Edgar Oskar Kocher
São Paulo

Estados Unidos da América

"SNOW WHITE'
Classe 47

Lubrificantes, vaselinas, graxas, parafi-

nas e todos os demais produtos do
petróleo
Termo n.o 682.796. de 5-2-1965
(Prorrogação)
Humble 011 6 Re(ining Company
Estados Unidos da América

"E.

Classe 47
Lubrificantes, vaselinas,- graxas, parafinas e todos os demais produtos do
petróleo
Termo n.o 682.791, de 5-2-1965
( Prorrogação )
Humble Oil Refining Compaay
Classe 47
Lubrificantes, vaselinas, graxas, parafi.
Estados Unidos da América
nas e todos os demais produtos do
petróleo
Termo a.° 682.797. de 5-2-1965
$
•
Lancôme S.À.
17
7
França

"CRU .„

ti

RE"

LAIT DES HESPERIDES'
Classe 47
Lubrificantes, vaselinas, graxas, parafiClasse 48
nas e todos os demais produtos do
petróleo
Todos os produtos de perfumaria e de
beleza
(Prorrogação)
na.•11n1•1.11.101~,
'Termo P.° —682 .798, de 5-2-1965
Termo n.° 682.792, de 5-2-1965
(Prorrogaçao)
Distribuidora de Bebidas Barbatana
Limitada
The Wellcome Foundation Limited
Minas Gerais
I nglaterra

lasse 36
Para distinguir: Artigos de vacilarias
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpercatas anáguas, blusas.
PRORROGAÇÃO
botes, botinas, blusões boina& baba
douro.% bonés, capacetes. cartolas, cara,
puças, casacão, coletes, capas. chales
cachecol& calçados, chapéus, cintos
cintas, combinaçóes. corpinhos calças
PENTOSTAli
de serktoras e de crianças, ca l ções. caíos. camisas, camisolas, ,camleetas
Classe 3
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
Um produto farmacêutico usado no traClasse
8
pes.
fantasias.
fardas
para
militares,
co.
fraldas, galochas. gravatas, gor. Relógios, despertadores e mostradores tamento de infecçao lelahmanioses na
medicina humana
. para relóglos
tos, logos de lingerie. Ja quetas, lactuês.
•

ClasseS: 42 e 43
Bebidas alcoólicas. Refrigerada
águas minerais _

• 'I
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n. o 682.799, de 5-2-1965
Ponto dos Frios Ltda.
Pernambuco

PONTO DOS FRIOS
--

Class es 4:412 x loue 2coe..
Classes: 41. 42 e 43
•
Titulo
Termo n.° 682.800, de 5-2-1965
Futuratna Comercial e Importadora
Limitada
São Paulo

Termo n. o 682.804. de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
GaanaLara

TODOS ANUNCIAM
PARA QUE TODOS
POSSAM ESCOLHER
Classes: 32 e .)3
Expresesão de propaganda
Termo n.° 682.805, de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

GESTO CERTO
PARA DISCAR O

FUTURAMA

NT,MERO CERTO

INDÜSTRIA BRASILEIRA

Expresesão de propaganda
Termo n. o 682.806, de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

Classe 47
Álcool motor, azeite para lamparinas,
carvão mineral e vegetal, cera para iluminação. combustível, fluidos de iluminação, gasolina. geléias e gorduras de
petróleo, graxas para lubrificação, gás
liquefeito, óleos para aquecimento, óleo
lubrificante, óleo para fabricação de gás
óleo para iluminação, petróleo refinado
querozene e turfa
Termo n. o 682.801, de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

'A SOLUÇÃO PRONTA
PARA QUALQUER
PROBLEMA
Classes: 32 e 33
Expresesão de propaganda
Termo n.° 682.802, de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
'Páginas Amarelas
Guanabara

.32 e 33

A METADE DO
CAMINHO PARA
ENCONTRA-LO
Classes: 32 e 33
Expresesão de propaganda
Termo n.° 682.807, de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

RESPOSTA PARA

Termo n. o 682.816, de 5-2-1965Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

SIRVA-SE DE

v

QUEM DESEJA
SERVI-LO BEM
..12 e 33
Expresesão de propaganda
Termo n. o 682.811, de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S . A.
Páginas Amarelas
Guanabara

/

o/
.4 04
44 a.
4

Classes: 32 e 33
Expresesão de propaganda
Termo n. 9 682.817, de 5-2-1965
Listas Telefônictis Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
• Guanabara

UM MUNDO D E
OPORTUNIDA DES AO

O TEMPO
POUPADO

ALCANCE DA MAO
Classes: 32 e 33
"Expresesão de propaganda
_
Termo n .9 682.812, de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

Classes: 32 e 33
Expresesão de propaganda Termo n.° 682.818, de 8-2-65
Laboratório Geyer S. A.
• Rio Grande do Sul

A INFORMAÇÃO
CERTA NO INSTANTE

noRRooAcÃo

OPORTUNO
SKINAl."

Classes: 32 e 33
Expresesão de propaganda
Termo n.° 682.813, de 5-2-1965 •
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas —
Guanabara

I

laboratorio Geyer
Porto Alegre

todusina

TODAS AS CONSULTAS

O FREGUÊS

Classe 3
Preparado farmacêutico

Classes: 32 e 33
Expresesão de propaganda
Termo n. • 682.808. de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

PROCURA-01

Termo n.° 682.819, de 8-2-65
Química Industrial Medicinalis S. A.

AS FACILIDADES
QUE REGULARMENTE
SE ENCONTRAM

COMPRE OU ESCOLHA
VERIFICANDO

Classes: 32 e 33
' Expresesão de propaganda
Termo n .° 682.803, de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

Classes: 32 e 33
Expresesão de propaganda
Termo n.o 682.809, de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

PRIMEIRO

EXISTEM PARA

TUDO FICA

SERvt-Lq SEMPRE

' /IttAIS FÁCIL

ciasses: 32 e 33
Expresesão de propaganda

Termo n.° 682.810, de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas

Cla.sses: 3z e 13
Expresesão de propaganda

São Paulo

Classes: 32 e 33
Expresesão de propaganda
Termo n.° 682.814. de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.APáginas Amarelas
•
:s.na ba -a

O NEGOCIO AO
SEU ALCANCE
Classes: 32 e 33
Expresesão de propaganda
Termo n.° 682.815, de 5-2-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

A CERTEZA',
IMEDIATA
Classes: 12 e 33
Expresesão de propaganda

PRORROGAÇÃO
r "O

rda" - Que faz tudo ligeiro
E deixa tempo para o resto..
Classes: 2 e 46
Frase de propaganda

Termo n. 9 682.820, de 8-2-65
Fábrica de Biscoitos Brasília Ltda.
Rio de janeiro

FABRICA DE
BISCOITOS

' B R ASÍLIA LTDA.
Nome comercial
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Termo n.9 682.821, de 11-2-65
Bditóra IV Centenário
Guanabara

'editâra
,centenár o

de metais preciosos, servi;ss de icor
de metal precioso, serviços de reire.cos
de metal j3recioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso sopeiras de
metal precioso, taças de metais precisos, talheres de metais preciosos tura
bulos de metal, turmalioas lapidadas e
vasos de metais preciosos
Termo n.° 682.824, de 8-2-65
Companhia Brasileira Rhodiaceta,
Fábrica de Raion
São Paulo

[PRORROGAÇÃO

PALIBA
Classe 28

'PRORROGAÇÃO

PALIBENE
Classe 28
i'Crinas e palhas artificiais, fitas, tranças artificiais, obtidas por extrusão de
matérias plásticas de ésteres celulósicos.
poliamidas, polímeros vinilicos e
acrilonifrilas

PRORROGAÇÃO

C/RNE1

IWOD IA C ÉTA

,Indústria Brasileira]

Nywn

8-2-65
Companhia Brasileira Rhodiaceta,
Fábrica de Raion
Sào Paulo"

PRORROGAÇÃO
NYLON iftHOIPIACETA

Guanabara

Ind. Brasileira

ROSANE
'

Classe 30
Tecidos para guarda-chuvas e cabos de
guarda-chuvas
Termo n." 682.829, de 8-2-65
De Faria El Cia. Ltda,
Guanabara

carteiras de metais preciosos, colares
de metal, preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos coo,.• de
metais preciosos: dedais de metais preciosos, diamantes lapidados. fio ie ouro,
fio de prata, fivelas de me •els preciosos, galreteinas e metais preciosos Jóias.
Jóias falsas. lantelolas de metais preciosos medalhas de metais preciosos

Termo n o 682.833, de 8-265
Organização Nordestina S. A. "Onasa"
Pernambuco

Organização Nordes:
- tina SIA "ONASA"-4
Nome comercial

PRORROGAÇÃO

Arsenico Iodado Composto
DE FARIA &

Termo n.° 682.834. de 8 2-65
13..agança — RepresentaçOes e fináveis
Ltda.
Pernambuco.

CIA.

Rua de São José, 74
RIO DE JANEIRO

Bragança-Representações
e Imóveis Ltda.

Nume comerciai
Classe 3
Um preparado tannaceatizo indicado ri:,Termo n 6.S2. 835. de 8-2 .55
tratamento das anemias e tónico re i'ans- Agencia Maritima Pernambuco Ltda.
tituinte
Peruar/11111c°
Termo n.° 682.830. de 8.265
Agência Marítima clo,
• Construtora Miam! Ltda.
Guanabara
Pernambuco Ltda.,
Nome comercial

Classe 23
Tecidos de nilon

Termo n.9 682.836, de 8-265
Incorporaora Massangana Ltda..

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Casse 13
s roupas feitas em geral: &gasalhos.
Ackreços de metais, preciosos, semi- aventais, alparcatas, anáguas blusas.
preciosos e suas imitações, adereços de botas, botinas, blusões, boinas, babapedras preciosas e suas imitações, adôr- douros. bonés. capacetes. cartolas, caranos de metais preciosos. semi-nreciosos puças, emaça°, coletes, capas. chales
e suas imitações, alianças, anéis. arti- cachecols, calçados. chapéus. cintos.
gos de fantas',a de metais preciosos. cintas, combinações, carpinhos. calças

baiagandans de metais preciosos, ou
semi-preciosos DanOelas de metais precioSbs. berIcsres de metal iireciosos
br'ncor de meu' precioso, ou semi
precioso, bules de metais preciosos.

C asse 41
Sorvetes e p:co;és

do i3RASti.

Térmos na, 682.825 a 682.827, de

Crinas e pa hae artificiais, fitas, tranças artificiais, obtidas por extruslics de
matérias plásticas de esteres celulósicos,
poliamidas, polímeros vinilicos e
acrilonitrilas
Termo n.° 682.822, de 8-2-65'
Oficina de Jóias Rosana Ltda.

'Termo n.9 682.832, de 82-65
Indústria e Comércio Cirne Ltla.
Pernambuco

Ilth. LM.

Classe 32
Artigos da classe
Têrrno n.° 682.823. de 8-2-65
Companhia Brasileira Rhodiaceta.
Fábrica de Raiou
São Paulo

Termo n. 9 682.828, de 8-2-65
Ccenpanhla Brasileira Rhodiaceta,
Fábrica de Raion
São Paulo

Pernambuco

'

Massangana Ltdci.
Nome comercial

te senhoras e de crianças calções. calcas. camisas. camisolas, camisetas,

Termo n.° 682.837, de 8-2-65
Paulo Condido da Rocha

cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
suspensórios saidas de banho sandálias.

casacos. chinelos. dotrunós .t
oes, fantasias, fardas para militares colegial', fraldes. galochas, gravatas, gor.
roa, logos de lingerie. Jaquetas, isquh
limas, ligas, lenços, mantõs. meias
maiôs. mantas. mandriá°. manilhas, oa•
Ietós. palas. penhoar. pulover. pelerinas
muges. ponches, polainas, pijamas, pu.
la/1111,

ahos, perneiras, guiemos, regalos.
robe de chambre. roupào. sobretudos.
~teres, aborta. sungas. atolas ou siaria'.
semi-preciosos e suas imitaçõe, palitos tulse, toucas, turbantes, ternos. uni,
de ouro, pedras preciosas pare jóia. pe .
'formes e vestidos
dias semi-preciosas pare gotas, pérolas
Classe 37
e Imitações de pérola', pratos de meColchas para cama
teis preciosos, serviços de cht e de est*

incarporadora-

32
Teimo n.° 682,831, de 3,2-65
Indústria e Comércio Cirne Ltda.
Pernambuco

In du,sjpa , „ e _Comei
- ltd
.( 6:" C ir-fie
Nome comercial

TOTAL
Classe 32

4 'ira distinguir: Almanaques, agendas.
inuários, álbuns impressos. boletins.
. r alogoa, edições impressas, revistas, órgaos de publicidades, programas radioqmicos. rád'o-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
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i\ÀAFCAS DEPOSITADAS
PUblicação feita de acórdo com o art. 133 da Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
~roa o prazo de 60 dia& para o deferirnenna ofd pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departsunento
itaaloreal da Propriedade industrial aqueles qué se Julgarem prejudicados com a concebido do registro requerida
cas de uso industrial, solventes, taifa tes, embrocações para animais. enxerClasse 4
tos; gatas em pá. liquidas. solidas ou tos farinhas de ossos, tertilizautes, fos- Matérias primas minerais, resinas nafta
pastosa para madeira, ferro, paredes. fatas, formicidas, fumigantes tungiciraia
conatruções. decorações, couros, -tecidas. das, glicose para fins veterinários., guiClasse 16
fibras, celulose, barcos e veicules, tal. no, herbicidaa, inseticidas. insetifugos Pedras artificiais, cimento, gesso. piche,
as industrial, thinera vernizes; zarcão para animais, aves e peixes. óleos de. asfalto, materiais de construção, matésinfetantes e veterinários. aetróleos sa rias isolantes empregadas em construClasse 46
nitárioa e desinfetantes, papel fumega,
ções
Abrasivos, preparados para dar brilho tóraa, pós inseticidas. parasiticidas. han.
Classe 31
em rolos, carbureto de dica, abrasivo, gicidas e desinfetantes. preparações e Matérias destinadas à calefação, á estocera em pó ara lustrar madeira, cera produtoa inseticidas, ter:na:ida& desba pagem e para conservar o ca'or, matépara polir cêra para conservar e polir fetantes e veterinário& raticidas, reme.
rias isolantes paar calafetar
Móveis e assoalhos, • composições para taloa para fins veterinários, sabões vete.
limpar vidraças, preparados para con. rinários e desinfetantes, sais para lias
Termo n.° 682.850, de 8-2 65
scrvar o escorregamaPto das correias. agricolas. horticulas, sanitários e vete(Prorrogação)
massa para encerar. Nata para lustrai rinários. sulfatos, siiperfosfatos vacinas
Carl Zeiss
e conservar calçados, pópara limar. para aves e animais, venenos contra
Alemanha
prata, pó para limpar talreres, prepainsetos. animai* e berva daninhas
rados para conservar couros
Classe 3
Medicamentos. produtos. químicos para
Classe 48
Classe 33
PRORROGAÇÃO'
Insígnia
Para distinguir: Perfumes, essências. ex- fins medicinais, drogas e preparações
farmacêuticas
tratos agua de colónia, água de toucaTermos na, 682.839 a 682.841, de
dor, agua de beleza. água de quina,
Termo na 682.844, de 8-2-65
8-2-65
água de rosas, água de alfazema, água
(Prorrogação)
(Prorrogação)
para barba, loções e tónicos para os
Sidol-Werke &coei 8 Co.
Ciba Société Anonyme
cabelos e para a pele, brilhantina. bande penteados, petróleos. Óleos para osi
Alemanha
cabelos, creme evanescente, cremes gor.{
Classe 8
durosos e pomadas para limpeza da pe.j
PRORROGAÇÃO,
Para distinguir: Abajour, acumuladores.
,PRONInGACÃ4,
Ir e "maquilage". depilarios, desod3-;
acetinômetros, amortecedores de rádio
cantes, vinagre aromático. pó de arroz
e freqüência. anemômetros, aparelhos
e talco pefumado ou não, lapis para
de televisão apsrelhos de ar condiciopestana e sobrancelhas, preparados para
nado, aparelhos para auminaçào. incluembelezar cílios e olhos, carmim para
sive os considerados acessórios de veírosto
e
para
os
lábios,
sabão
e
creme
o
Classe 1
culos, aparelhos para anúncios macapara
barbear,
sabão
liquido
perfumado
Para distinguir. Absorvearea acetona,
nicos, aparelhos aquecedores e mediClasse
17
ou
não,
sabonetes.
dentifrícios
em
pó.
ácidas, acetameato e coloração de fidores. aparelhos cromográficos, apareAdesivos e colas
Pasta
ou
liquido;
sais
perfumados
para
bras, tecidos, waren' e celulose; água
lho+ de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias,
mar, alcool, albumina, anilinas, alunten, banhos. pentes. vaporizadores de pertaTermo
n.°
682.845,
de
8-2-65
escovas para dentes. cabelos, unhai
aparelhos para purificar águas, aparealvaiade. alvejantes Industriais. alumi- me;
Sceger 8 Co.
dlios, rum de louro, saquinho perfue
lhos de sinais lampejantes, aparelhos
ale taa pó, amoníaco. anti-incrustantes mai°, .preparados em pó. pasta, liquiA•elhanha
repuleclores de gás. aparelhos de galanti-oxidautes. anil-corrosivos. anta de- do e ta,olos ara o tratamento das unhas,
vanoplastia, aparelhos didáticos, aparetergentes, azotatos, água acidulada para dissolventes e vernizes, removedores da
lhos cinematográficos, aparelhos autoacumuladora. água oxigenada ara fins cuticular; glicerina perfumada para os
,PRORROGAÇÃO
máticos para acender e " regular gás,
Industriais. sumia; banhos ara galvani- cabelos e preparados para dsecoioaaarelho para separar café, aparelhos
iitsão beazina, benzol, betumes, bicar. ar unhas, cilios e pintas ou sinais artioara aquecer edificios, aparelhos para
/manto de sódio de catássio; cal virgem
ficiais, óleos para a pele •
ex perimentar drenos, aparelhos pari
carvões, carbonatos. catalizadores, cela
destruir . insetos, aparelhos de ótica
Termos os. 682.842 e 682.843, de
leme. chapas fotográficas, composições
aparelhos pulverizadores, aparelhos pare
8-2-65
estintoras de incêndios, cloro. corroai.
aquecimento de água, aparelhos gera.
5
(Prorrogação)
wot. cromatos, corantes, creosotos; dea.
dores eletro-quimicos, aparelhos para
Nordmark-Werke Gesellseaaft Mit Bm.
isorantes;
desincrustantes
dissolventes
•
recepção e reprodução de sons e zona
chraenkter Haftung
Classe 6
bmulsões fotográficas, enxofre. éter. a'
aparelho* automáticos •tétricas di
Alemanha
• Aruelas de segurança para eixos ou ias
maltes. estearatos: (enol. filmes sensibioasaar, aparelhos para espremer fruta,
perfurações.
a
fim
de
evitar
desloca,f• legumes. ararelhos de alta teneict
lizados para fotografias, fixadores, flui
mentos axiais de partes de máquinas
PRORROGAÇÃO
das para freios: formol. Inatos incluaaparelhos de atoteção contra acidentes
de operários. aparelhos afiadores 111
+, %riais, fluoretos, fundentes para solda:
Termos á. 682.846 a 682.849, de
iera amentas. aparelhos distribuidores
.ladvanizadores gelatina para fotografias
8-2-65
iap ão e de desinfetantes para instala.
j e pintura. giz. glicerina; hidrato,. hidro
(Prorrogação)
*tetos: 'impermeabilizantes, ioduretos
Parbwerke Hoechst Aktiengesellschaft ções sanitáram. a parelhos esterilizado
res. aparelhos oazeiticadores. aparelhos
Vorm. Meister Lucius 8 Brtining
'( lacas: manas para pintura. magnésio
mercaras: nitratos. neutralizadores.
lera análises, aparelhos ozonizsdorha
Alemanha
aparelhos pasteurizadores. aoara 'hos te
Irocelulorie; óxidos.. oxidastes, óleos pa
au adores e estabilizadores da Prenda
int pintura. óleo de linhaça: produtos
• le fluxo or gases e líquidos apare
guindem para impressa° otassa °idas.;
PRORROGAÇÃO,
1-of para aalvanientc e para
tilai. papeis emulsionáveis, para a foto.
sinaliza
Clame 2
:ft.., a pdre , hor p ara escampristas ama
grafia. papeis de turnesol. papeis bela 5‘..itlincias e preparações quimicas asaTensos
para
l
im
pa r vidros. naarel‘'31
gráficos e reliocopista, películas senil. das na agricultura, na borticu:tura ae
:ara combater formigas e autras ora.
veia, papeis para fotografias e análises veterinária e para fins sanitárias. e
nas, aparelhos automáticos ar-ninado
de laboratórios, pigmento& potassa. p6E saber: adubos. ácidos sanitárioa águas
nela introdução de moedas, ~relhoa
~afincos para • consposiçao de tintas. desinfetantes e para fins sanitários
soarqidores a parelhos e Instrumentos
Classe 1.
preparações para fotografias. produtos apanha-mosca e insetos (de goma e
de cálculo, a parelhos para observações
para alqualar, pratear e cremar. produ- aqui ou papelão). álcalis. bactericidas Produtos químicos para a indústria, as sísmicas, a p arelhos termostatos
amo.
baraticidas. carrapaticidas. cres31 cresto ciências e a "fotografia. misturas extin •
los para diluir datas. mussito: reativos,
nóraetros.
aspiradores
de
pó.
aerômeMilan,
creosoto,
desodorantes
desinfe.
toras, temperas, soldas. vernizes lacas,
. rentevedorea. reveladores: sabào neutro
acendedores . elétricos, alto falantante& defuntadorea exterrrinarlar ss cie mordentes, resinas sintéticas, colas. tros.
tes. a plicadores elétricos antenas, bag aia, saliellatoa se caatea, seasibilizaates.
bervaa
daninhas,
esterilizasguiai
pragas
e
aprestos,
materiais
para
curti
gabações
hilleatoe, soda cauitica,
terias de acumuladores, baterias. balsa.
Vamo n.• 682.838, de 8-2-65
Companhia Produtores de Armazéns
Gerais
Guanabara

Punida,/
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de actirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposiçães . ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

go comuns e elétricas. barómetros, binoculos. bitolas, bobinas, bobinas eléOacas (exceto para fins curativos).
botões de campainhas elétricas, bombas
akcitdoras. bússolas, baterias elétricas,
buies elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas. caixa de descaaga, carneiras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rútilos, chaves eiétricas, chaves. carnlefones. tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios.
válvulas de descarga, válvulas de reduçáo, vacuõrnctros, válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores
Térmos os. 682.851 a 682.853, de
8-2-65
Metalúrgica Abramo Eberie S. A,
Rio Grande do Sul

Jarras; machadinhas, molas para ports,
molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; pca
seiras, porta-pao, porta-joias, paliteiros,
panelas aoldanas. ralos para pias, reb.
tes, regadores: serviços de chá e caia.
serras. serrotes sachos, secarrolhas; te.
somas, talheres, 'talha/eiras, torquezet
tenazes, travadeiras, telas de arame, tor-Jeiras, trincos. tubos para encanamento
canos para portas de correr, taças
wavessas turibulos, vasos,' vasilhames
verrumas
Classe 12
Botões, alfinetes comuns, fecohs corred.ços e demais maidesas de amararam,
nao incluídas nas classes 13, 22, 24 e 48
Têrmo n.° 682.854, de 8-2,65
Qumica Uzara Ltda.
aaio de Janeiro
(Prorrogação)

Indústria Brasileirzt
Classe 10
Agulhas hipodérmicas. agra'es. bisturbs
brocas para dentistas. ambulas, colheres
para dentistas, dilatadores cirúrg cos.
equipos dentários estiletes. espéculos.
esterilizadores. estirpa-nervos, setcaoa
para instrumentos cirúrg cos. forceps
ferros para operações. iormões para
dentistas, fogões para desinfecçao, furacraneos, aoivas para . cirurgia. irrigaloles cirúrgicos. :nhaladores. insufladores
mesas operatórias. obturadores cirúrgicos, oxgenadores. padiolas. pipos, p oras sondas. torniqtaaa's. tentacanulos,
uretroscópios visioinõmetros, válvulas
vaginais e válvulas cirraicas
Classe 1
Ferragens, ferramentas de içada espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, arznaões de meta, abridores de latas.
arame hso ou farpado. assadeiras, açucareiros: brocas, bigornas, baixelas,
bandejas. bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos. cadeados, castiçais, coalhares para pedreiros. correntes, cabides,
chaves: cremones. chaves de parafusos.
conaxõrs para encanamento. colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda chaves inglesa
• cabcoas. canecas, copos, cacheraats
centros dr mesa. coqueteleiras, Caixas
para acondicionamento de alimentos.
cn! , trrões, caçarolas, chaleiras. cafeteiras conchas. condores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates. esguichos. enfeites para arreios
cata, Is esferas Para arreios. espumada r formões foices ferro n ira cortar
catam fan alhos. facas. fachas. teaha
dur3 .: f(,.ro comum a carvão, fruteiras,
n.. lô ' .-i e para doces. freios para
estaaaa: d.- ferro. Ir h idras: gancains.
a so a.,a, 0 .-aaas gan-ho, para quol'osr,r-rr: rara carruaa a ns; insipnias:
mas. laminas. acureiros, latas de lixo;

revelados, gramofones, geladeiras, instrumentos de medição, liquidificaores,
lampadas. lunetas, lustres, microfones,
pickups. pilhas secas, refletores, relógios, refrigeradores, sinaleiros cereais
de alarme, .soquetes, secadores de cabelos. telescopios, telemetros e válvulas
de rádio e TV

tones, mostradores, pilhas elétricas, ri.
frigeradores, resistencias elétricas, panelas automáticas de pressão, reatores,
sorveteiras elétricas, sirenes elétricas,
torradeiras elétricas, transformadores,
tomadas elétricas, válvulas elétricas e
ventiladores

Tann° n.° 682.859. de 8-2-65
'1-armo n.° 682.857, de 8-2-65
Cambe — Comercial Financiadora de
Comfie — Comercial Financiadora de
Eletro-Domésticos Ltda.
Eletro-Domésticos Ltda.
São Paulo
São Paulo

COFILAR

FINELETRO

INDUSTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos
damas elétricos, alto-falantes, empe.
rimetos, amplificadores para rádios,
aparelhos Cl e iluminação, aparelho, de
televisão, aparelhos de ventilação para
edilicios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos deo-o-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação. campainnas*
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para cowa5
servas alimentos, estufas para secar rou-a
paa, ferros elétricos de engomar e de,
soldar, filtros de água, fogareiros eté.,
tricos, anões, fôrnos, galvanómetros,:.
hdrómetros, indicadores automáticos de,
nivel de água, instrumentos medidores
Sc Nulo
de energia elétrica, instrumentos feral&
nicos, interruptores, irradiadores, lam-1
pada& liquidificadores, manômetros, mi.'`
crofones, pick-ups, pahas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, relata,"
INDUSTRIA -BRASILEIRA • aÀógios, reostatos, telefones, termosta-/
tos tomadas, transformadores, válvulas"
para rádio, válvclas para aparelhos de
televisão ventiladores e voltimatros a
Classe 8
sk
Para distinguir: Aquecedores, aquece.
Termo n.° 682.860, de 8-2-65
6
dores automáticos, aparelhos para moer Comfie — Comercial Finandadora
de i
carne, aspiradores de pó. aparelhos ele.
Eletro-Dornésti
Ltda.
tricos para lavar, acendedores elétricos
k
aparelhos picadores de carne e legumes,
aparelhos fotográficos, amplificadores
de som, aparelhos acústicos, aparelhos
de rádio receptores aparelhos de rádio
receptores conjugados com fon6grafos
INDUSTRIA BRASILEIRA
e receptores de televisão, aparelhos re
ceptores de televisão, antenas, acumulaores elétricos, aparelhos de iluminação
Classe h
batedeiras elétricas, baterias, balanças.
bules e cafeteiras elétricas, bobinas, cam- Para distinguir: Aquecedores, aquecedo.
painhas elétricas, acumuladores de ar, rei automáticos, aparelhos para moer 1,
condicionadores de ar, chuveiros elétri- carne, aspiradores de pó, aparelhos elé.
cos, diais, enxugadores elétricos, ence- tricos para lavar, acendedores elétricos,
radeiras elétricas, estufas, evaporadore& aparelhos picadores de carne e legumes,i;
exaustores elétricos, fogareiros elétricos aparelhos fotográficos amplificadores
e automáticos, ferros elétricos, de pas- de som, aparelhos acústicos. aparelhos
sar e engomar, frigideiras elétricas, fo- de rádio receptores, aparelhos de rádio
nógraaas geladeiras elétricas, interrup- rraeptores conjugados com fonógrafo.
tores, lavadores e liquidificadores elé. e receptores de televisão, aparelhos retricos leia-iras automáticas lustradal. ceptores de televisão, antenas, acurrala
ras. I p nternns elétricas. tampadas. mis lados-es elétricos, aparelhos de Ilumina.'
turadores 'elétricos, automático; micro. çso, batedeiras elatricas, baterias, bm.

Classe .8
Aparelhos elétr.cos, aparelhos e instalações uc 'lura cação elétrica. especialmente lâmpadas elétricas; aparelhes para
PRORROGACÃO
teefótopir. fia • televisa(); aparealas rara
telegrafia e teicfonia com e sem fio,
TONUZARON
especialmente aparelhos de recepção;
válvulas de descarga em geral. especialinffilmtria Brasileira
mente vá!vulas para rádio; reaf.cadores,
iasta'açõts e aparallics para o registro de reproduçáo de filmes sonoros e
Classe 3
Preparado anti-esa7m&E -o ladicado no comuns; insta ações para recebimento,
tratamento das desinçaram enterites e emissão e relôrço de sons, tais como:
microfones, afflplificadores, braços magcolites
á
néticos (pick-ups), máquinas falantes e
Termo n.° 682.855, de 8-2-65
fonógrafos, fones de cabeça e alto Predial Franco Braaileira Ltda.
talantes
Guanabara
Tarmo n.° 682.858, de 8-2-65
Comfie — Comercial Financiadora de
Eletro-Domésticos Ltda.

Clube Recreativo
Disneylandia
Casse 33
nulo de estabeiedmento
Termo n.° 682.856, de b-2.e5
Colaria — Comercial Financiadora de
Eletro-Dornésticos Ltda.
Sio Paulo

FINALAR
INDUSTRIA BRASILEIRA

COFIDE

"U DF"

4'

Classe 11
Para distinguir: Artigos • aparelhos
elétricos, a saber: aparelhos de contab.
le de som aparelhos de intercomunica.
çao, aparelhos fotográficos e cinema.
tográficos, aparelhos de telefonia, altolalantes. antenas de TV, aspiradores de
pó. balanças, batedeiras. businas, baterias elétricas, chuveiros, bobinas, binóculos. campainras. condensadores
chaves automáticas ou não, comutadores. chicotes, cabos e condutores elétricos, calibradores. discos gravados, enaeradriras. extrator de SII,'OS, extintorer
ar incendi. fo0-s tornas e foçarei
rua ferros de engomai, 4u.sivi.is , filmes

-
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lanças, bules e cafeteiras elétricas, bo
binas, campainhas eletricas, acuriwiado.
rei de ar, condicionadores de ar, chuveiros elétricos, diais, enxugadores ele.
tricos, enceradeiras elétricas. estufas.
4 evaporadores, exaustores elétricos, Sogareiros elétricos e automáticos, tersos
elétricos, de passar e engomar, frigidei.
raa elétricas, fonógratos, geladeiras elétricas. interruptores, lavadores e liquidificadores elétricos, leiteiras automáticas, lustradeiras, lanternas elétricas. Iampadas, unsturadores elétricos automáticos, microtones, mostradores. pilhas elétricas, refrigeradores, resistências elétricas. panelas automáticas de pressão, rea
toses, sorveteiras elétricas, sirenes elétri.
cai, sirenes elétricas, torradeiras elétricas, transformadores, tomadas elétricas,
valvulas elétricas e ventiladores
Termo n.° 682.861. de 8-2-65
Hermes Pelloso
São Paulo

p
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Classe 43
Refrigerante sem álcool à base de,
laranja (laranjada)
Térmo n.° 682.862, de 8-165
Hermes Pelloso
São Paulo

Termo n.° 682.881, de 8-2-65
cânimos e emplilhadores ocmbinados.1
arrancadores mecanismos para agricul- Alcântara Machado Comércio e Empretura, batedeiras, para cereais, bombas
enclIcnentos Ltcra.
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
São Paulo
ceifados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores
destocadores. desentegradores, esmagaEALAC DO PLÁSTICO
dores para a agricultura, escarrificadoS,do PagIo-Capf te/.
-es, enchovadeiras, tacas para máqui.
nas agi icolas, ferraderras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
Classe 33
sgriculttara. máquinas inseticidas, má.
Titulo de estabelecimento
soinas vaporizadoras. máquinas de
siungir, máquinas niveladoras de terra,
Termo n.° 682 .882, de 8-2-65
naquinas perfuradoras para a agriculReverello-Mod as Infantis Ltda.
usa. máquinas de plantar. inotolar.
São Paulo
sias, inquinas regadeiras, máquinas de
oçar, de semeai, para sulfatar de
orquir, de triturar, de esfarelar terra,
ara irrigação, para matar formigas ai
o
astros insetos, para burritar e aulveri. al desinfetantes , para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para fins agrícolas, de
Classe 36
cortar árvores, para espalhar, para ca- Para distinguir: Artigos de vestuários
pinar, máquins combinadas para se- e raspas feitas em geral: Agasalhos
mear e cultivar. de desbanar. pa sa en- aventais. alparcatas, anáguas blusas,
silar máquirsas e. moinhos para barra- 'ocgas. botinas. blusões. boinas, babagens. máquinas toscadoras, ordenado- douros. bonés.. capacetes. cartolas. cararea mecânicos. raladores mecãnicos. ro. puças. casaçãu. coletes. capas. chatas
tos compressores para a agricultura, cachecols. calçados. chapéus. cintos
sacradeiras,
semeadeiras,
secadeiras, cintas, combinações, carpinhos. calças
semeadores de terra tosadores de gra- de senhoras e de crianças, calções. calma, tratores agricolas, válvulas para cas, camisas. camisolas. camisetas
Cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
máquinas agrícolas
saias, casacos, chinelos, dominós. achar2SSS fantasias. fardas para militares, coTenno n.° 682.863, de 8-2-65
'raiais. fraldas, galochas. gra –atas. gorHermes Pelloso
ros logos cit. 'ingeris. Jaquetas. lacmês
São Paulo
ma 6s. mantas. mandrião. mantlhas, paletós palas. penhoar. pulover. pelerinas
peugas. ponches, polainas, pijamas. pu.
nhos. perneiras. quimonos. • regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos
REFRESCO ESPUMANTE SEM ALCOOL
suspensórios, saidas de banho, sandálias
susteres. shorts. sungas. stolas ou slacks.
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos

BEVE R E rt,
Çadástria Braeileira

TUPORIMADZ
- - -

Termo n.9 682.884, de 8-2-65
Flanetal Indústria e Comércio Lts'a.
São Paulo

PLAMETAL

Indústria
Brasileira
e
Classe 11
Ferragens. ferramentas de t&da espécie,
cutelaria etn geral e outros artigos da
metal, a saber: Alicates, alavancas, ar
inações de meta!, abridores de lata'
arame liso ou farpado, assadeiras, açu
careiros: brocas, bigornas. baixelas
bandejas, bacias, baldes, bomboniereo
bules; cadinhos. cadeados, castiçais, co
filares para pedreiros, correntes, cabides
chaves; cremones, chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunai
caixas de metal para portões, canos
metal, chaves de fenda, chaves ingleas
cabeções, canecas, copos, cachepob
centros de mesa, coqueteleiras, caixa
para acondicionamento de alimenta
I saldardes, caçarolas, chaleiras, cafetet
I ras, conchas, condores: distintivos, da
bradiças; enxadas, enxadões, esfera*
sngates esguichos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, esouma
(buas . formões, foices, ferro para corta
capim ferrolhos, facas, facões fscha
duras, ferro anum a carvão, frute.rat
funis. fôrmas para doces, freios par
estradas de ferro, frigideiras; gancha
grelhas, garfos, ganchos para qudra
gonzos para carruagens: instgnias; t
ruas, lâminas, licoreiros, latas de lixo
iarras; machadinhas, molas para porto
molas para venezianas,' martelos, mai
.etas. matrizes; navalhas, puas, pás, aro
;l os, parafusos, picões, porta-gelo; IN
tes, regadores; serviços de chã e adi
oanelas -oldanas, ralos para pias, reb
seiras porta-pão. oorta-loias. paliteiro
Termo n.° 682.885, de 8-2-65
Nominal Roupas Ltda.
Sio
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Termo n.° 682.883, de 8-2-65
Bárcola — Artefatos de Couro Ltda,
São Paulo

*DIRIMA USINO.. KSIDURCS
IN" 115 •
Telj6k-C POSTAL

Classe 36

MONTE ALTO
asr 5.0..ux0

Classe 43
Refrigerante sem álcool à base de
guaraná

Classe 43
Refrigerante sem álcool à base de
maçã

BÁRCOLA
Indústria Brasileira

Classe 35
Termo n. 9 682.880, de 8-2-65
Alcântara Machado Comércio e Empre- Couros e peles preparadas ou uão. camurças, couros, vaquetas, pelicas e arndimentos Ltda,
Têrcno n.° 682.879, de 8-2-65
tefatos dos mesmos: Almofadai de couBandeirantes de Comércio e Indústria
São Paulo
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
S. A. — Bancot.
chicotes de couro, carneiras, capas para
São Paulo
SALAO to PLÁSTICD
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
Rio de Janeiro—
automóveis, guarnições para porta-blo
do Guanabara
cos. malas, maletas, porta-notas, porta.
Braalleira
chaves, porta -niquela, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viaClasse 33
gem sacolas, saltos, solas e solados
Classe 7
Titulo de estabelecimento
tirantes para arreios e valises
quinas e utensílios para serem usa-

BANCOT
Iladástria

pO
,

exclusivamente na agricultura e
cticultura a saber: arados, abridores
ala sulco., adubadeiras, ancinhos me-

NORIIIAL
dás tria
13n:91181re

PREÇO DO NÚMERO DE Ii0JR: CR$ 10

Para distinguir: Artigos de veKuária
e roupas feitas em gera.: Agasalhos
aventais, a!percatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara
atiças, casacão, coletes, capas, chala
cachecols, calçados, chapéus, cimos
cintas, combinações. corpinhos, calça
de sechoras e de crianças, calções cal
ças. camisas, camisolas, camiseta
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiro'
pez, fantasias- fardas para militares, ce
isgiais, fraldas, galochas. gravatas gol
tos, logos de 'ingeria. laqueias !aguei
Isvas, ligas, lenços. mankks melai
rtaiós. mantas, mandrião, mann:hal. pa
3-rós. palas, penhoar. pulavas. ',Merina
peugas. ponches, polainas. pilaras. ps
nhos. p erneiras. quimonos regalo
s obe de chambre. roupão. sobretudo
sus p ensórios. saldas rls banho. .andá`la
susteres shorts, sungas stolas nu slack
tuler, toucas. turbantes ternos, un
.
formes e vestidos

