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ANO XXIII - N. 106
DEPARTA.rIENTO NACIONAL BA PROPDADE
INDUSTRIAL/
M
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
RECURSOS

CAPITAL FEDERAL_

N.° 150.654 - Indústria de As
tenas Puris Ltda.
N.° 151.602 - Fingem Produtos
Químicos Ltda,
N.° 156.421 - Homero Almeidi
iam expedidas as respectivas car- Guimarães.
N.° 156.422 - Ifomero Almeids
tas patente.
Guimarães.
Privilégio de invenção deferidos:
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAÇÃO
-N.° 90.167 - Jean Theodose
Psarroupas.
De 2 de junho de 1965
N.° 99.363 - Remigio Baroso.
Eaton ManufacN.° 110.177
•
Exigência
turing Co.
N.° 600.356 - Instituto Pinhel
N. 113.885 - Franca Comida ros Produtos Terapêuticos Ltda
e Gseppe Ohoni.
- Satisfaça eMgência.
N.° 113.947 -- Compagnie
Diversos:
Saint Gobain.
N.'
53'Á .879 - Vieira Sampab
N. 117 412 - Manoel da .Silva 4; Cia.
- Indefiro o )edido nau
Caiwalheiro.
vez
que
o registro estará em sigot
N.° 118.602 -- Pedro Herman ate 1909.
Esipnosa e Francisco Diaz Frias.
N.° 509.294 - Sigla EquipamenN.° 119.424 - Michigan Tool tos
Ltda. - Nada -há que deferir.
Co.
N.° 610,321 - Union Carbidi
Privilégio de invenção indefe- And Carbon Cor - Nada há que
ridos:
deferir.
N.° 104.947 - Dispositivo de
N. 670.793
Studart S. A.
Proteção para Rodas de Bieletas Int!. e Comércio - Indefiro o p°.
- João Benitez Gimenez.
dido face já ter sido concedida
N.° 115.656 - Corpo de Enchi- p . orrogação do r egistro.
mento para prou cavidade:, em
N. 670.7J4
Studart S. A.
elementos de Construção Feitos de Mo. e Comé 'i
CO - Indefiro o pe.
Concreto - Bati Stahlgewebe G. dido em vista de já ter sido pr.-M. B. II.
rpm.'"
Exigências
Prrogação de parcas:
Foram p rorogad's os registros
Tèrmos com exigências a cumprir:
coi respondentes aos seguintes térluas:
N. 123.055 - Monsanto Co.'
N. '13.713 - Tupi - C om. e
N.° 130.957 - Pierre Portal.
N.° . 134.203 - Pielli Societa Per Ind. Conceição S. A. - CLa sse 42
N," 591 .r..)9
Imperial - CoAzioni.
da Tecidos II. M onteiro
N.° 122.789 - Fortunato- Be- mércio
S. A. - Classe 2:Á.
chir.
N." 618 7 5 8 - Ernetyl
Hei.
N.° 126.838 -- Alessio Mintolira S. A. hm. Farmacêutica
vani.
Classe 3.
N. 127.761 - H. D. Case Co.
N. 130.85f - Edward Hamburg - N. 623.001 - National Carbon
Union Carbide Corp -- Classe
N. 124.541
Tecalemit Li- n° 8.
mited.
N.^ 630.614 - Etnidemática
N.° 131.197 - The Eversman Cirm,
nto Santa Bifa S. A. - Clas 31FG Co.
se 16.
N.° 132.397 - Ivan Bering
N.° 634.476 - Labor a torieS
Gordon D. Russ el.
Longuet - Classe 3 Sync holine.
N.° 132 975 - Douglas Calixto.
N.° 631.478 - Xantocholine
N.° 134.173 Willibal(J
Laboratoires Longuet - Classe 3.
dert.
N.° i43.457 - Guanabara
N.' 134.174 - WilNald
Arlindo de Almeida - Classe 31.
siert
N.° 643.845 - F i rmo - Soerei
N.° 134.178 - Max Eberllardt. Soc. de
Cimentos. Refratários ES.
N.° 134.268 - Valmet Ov,
pedais Ltda. - Classe16.

REVI ST A DA PFROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Tecelagem Manaus Ltda. - Na reconsideração do despacho de indeferimento no termo 416.937 marca MaExigência
naus.
Tecelagem Manaus Ltda. - Na reN. 283.121 - Metalúrgica Servus
consideração do despacho que indeS.A. - tisfaça exigência.
feriu o termo 416.938 marca Manaus.
Recursos e Reconsideração de
Tecelagem Manaus Ltda. - Na reDespacho
consideração do despacho que indefeIndústrias Reunidas Vidrobrás Li- riu o termo 416.939 marca Manaus.
mitada - Na reconsideração de des- liiw° A J Renner S.A. Indústria do Vespacho que deferiu o termo 114.076 tuário - Na reconsideração do desprhuiégio de invenção de Owens Cor- pacho que indeferiu o termo 417.122
marca Viscolã.
ning Fiberglas Corp.
Mecânica Alfredo Lippi S.A. - Na
Pan, Produtos Alimentícios Nacionais S.A. - Na reconsideração de reconsideração do despacho ave indeferiu
o termo 418.402 marca "'L".
despacho que indeferiu o termo ....
Ottimarães & Irmão - Ne recon14543 marca Bembom.
Zair Pinto do Rego - Na recon- sideração do despacho que indeferiu
sideração de despacho que indeferiu o o termo 418.480 marca Café Santo
termo 236.839 marca Serra do Nor- Antnio.M
te.
Olineu & Rogério - Na reconsiIndústria Quhnica e Farmacêutica deração do despacho que indeferiu o
schering S.A. - Na reconsideração termo 421.979 titulo Pêsto de Amorde despacho que indeferiu o termo tecedores Rogério.
237.668. marca Trimixina.
Dicosa Distribuidora de Cosméticos
Saturnia S.A. Acumuladores Elé- S.A. - Na reconsideração do destricos - Recorrendo do despacho que pacho que indeferiu o termo 425.788
indeferiu o termo 245.358 marca marca Dicosa.
ffeair Mester.
Samuel James Wilkeson - RecorUnião de Bebidas Indústria e Comércio Ltda. - Na reconsideração de rendo do despacho que indeferiu o
despacho que indeferiu o termo .... termo 426.813 marca Siameses.
Leivas Leite S.A. Indústrias Qui266.669 marca Sinalco.
Química Industrial Barra do Pi- ',nicas e Biológicas - Na reconsiderai S.A. - Na reconsideração do ração do despacho que indeferiu o
termo 426.963 marca Vermex.
despacho que indeferiu o têrmo
291.144 marca Cavalo Branco.
Indústria Metalúrgica Foraçoj S.A.
Wella Aktieng,esellschaft - re- - Na reconsideracão do despacho que
indeferiu
o termo 452.596 marca
consideração do despacho que indeferiu o térmo 301.709 marca Prima- Forj.
Indústria Metalúrgica Forjaco SA.
ton.
Henrique Clodoaldo Tschiedel - - No recurso interposto ao indefeNa reconsideração do despacho que rimento do termo 454.786 marca
indeferiu o termo 350.383 marca Cio- Forj.
mar.
Aviquipo do Brasil Aviação EquiEXPEDIENTE D.k DIVISÃO
pamento e Exportação S.A. - No
DE PATENTES
recurso interposto ao indeferimento,
do termo 355.194 marca Aviquipo.
De 2 de junho de 1965
Malharia Esperança Ltda. - Recurso contra o des p acho de indeferiNotificação:
mento no termo 375.315 marca raperança.
Laboratório rarmaquion Ltda. Uma vez decorrido o prazo de
Na reconsideração de des p acho que recurso previsto pelo art. 14 da
indeferiu o termo 404.911 marca LeLei n.° 4.048 de 29-12-61 e mais
grand.
In t ernational Paste Econoinv Corp 10 dias para eventuais juntadas de
- Na reconside r arão do despacho recursos, e se do mesmo não se
que indeferiu o termo 413.952 marca tiver valido nenhum interessado,
Speed King,.
ficam notificado os requerentes
União de Bebidas Indústria e Co- abaixo mencionados acomparecemércio Ltda. - Recorrendo do des- rem a êste Departame e a fim de
pacho que indeferiu o termo 414.599 efetuarem o pagamento da primarca Cliper.
João Slavirro & Cia. Ltda. - Na meira anuidade dentro do prazo
reconsideracão de despacho que in- de 60 dias na forma do parágrafo
deferiu o termo , 416.027 titulo Gran- único do art. 33 do código da Proja São Mateus.
priedade Industrial, para que seDIA 2 DE ;JUNHO DE 1965
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DIARIJ OFICIAL Seção III)

As Repartições Púb1icas1
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Jornais, diàriamente, até às
DIRETOR GERAL
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
CREPE DA sçio oa reaonçXo
o pilara oo salaveou ou PUBLICAÇÕES
11,30 horas.
FLORIANO
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, desEGÂ0
verão ser formuladas por esSacão de publicidade do •apacluantit do Ompartantent•
crito, à Seção de Redação, das
induotetai do Ministério
Nacional de Propr . ,
9 às 17,30 horas, no máximo
de Onde...M.4w e
até 72 horas após a saída dos
Imprtaso nas otIcinaade Departamento de Imprensa Nacional
Órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
.
- Excetuadas as para o
600.. .) Semestre • .
Cr.
Semestre . • • Cr5
450,i
exterior, que serão sempre
Cr$
Cr$ 1.200,, Ano
900.1
Ano
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.000,
Cr$ 1.300, Ano
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem parle superinr do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.
Paro facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação 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

COUT41W0110

N.^ 643.847 - Crouroplast Soerei Soc. de Cimentos Refratários Especiais Ltda. - Classe 16.
N. 648.639 - Dux - Organização Contábil e de Negócios Dux
Ltda. - Classe 56.
N." 648.643 - Planalto - Usina Açucareiro da Serra S. A. Classe 1
N. 648.903 - Calçopovo Aguslin Cht eca Mentlia - Classe
n.° 36.
N.° 650 081 - Vencedor - Soe
Vinícola Rio Grandens Ltda.
Classe 11.
N. 650.272 - Globo - Água
Sanitária Super Globo Ltda. Classe 46.
N.' 60 86i - Seri. Sagrada Editóra Bracil América Ltda. Classe 32
N." 652.635 - Sansão
Dreger
ia Ltda. - Classe 36.
Schtick

N. 654.,90 - Sedurmac Bahia Industrial S. A. - Classe
n." 41.
N." 654.856 _ Baton de Colonia - Studart S. A. Ind. e CoClasse 48.
mércio
N.° 654.857 - Creme de Colonia - Studart S. Ét. Ind. e Comércio - Classe 48.
N" 654.671 - Anti Pyotex Lab. Vitex Ltda. - Classe 3.
" 654 . 872 - Eta filotex Lab . Vitex Lida - Classe 3.
N.° 654.873 - Quintex - Lab.
Vitex Ltda. - Classe 3.
N." 656 402 - Gato Preto
Distilaria Vencedora Ltda.
Classe 1.
N.' 656 403 - Use de Minus e
Tenha o Busto que Voce Quer De Milhis Comércio e Ind. de
Roupas S A -- Classe 36.
N.° 656. ,07 - Coral no Moreira Gomes & Cia. Ltda. Classe 41
N." 657.468 - Continente Revista Continente Editorial Ltda.

AIN. 652 8. - Albarus
barus S. X Ind. e Comérclo Classe 2
1
N. 653.457 - Fosfamtral - Laboratório Farmacêutico Efedril
- -Classe 42.
S. A. - Classe B.
InN. 653.463 - Assairana
N.° 658 4:l3 - Goiabada Selecia
dústria de debida› Amazonia S. A. - S. A Fáb. Colombo - Classe
- Classe 42.
n.' 41
N." 653.759 -- Rtunpeiro - São
N. 661.645 - D. Cuinas Paulo Alpargatas S. A. - Classe Cuinas & Fonseca Ltda. - Classe
n.° 34.
n.° 8.

N.° 653 990 - Ecatuaia
Mica Médica Farmacêutica S. A.
- Classe 'a
N.° 653.998 - Pinolas Pur gativas Ratiliveira - Roberval Silva
& Cia. _ Clas:e 3.
N.° 654 000 - Gumex - Gumex S. A. Ind de Perfumarias

Junho de 1965
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão . às assMaturas
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, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no alo da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condic:ào no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$
se do mesmo
por ano
ano, e de Cr$
decorrido.

N.° 649.145 - Copacabana
N.° 677,43 - Principe - Fáb.
de Biscoitos Principe Ltda. - Abram Miednicki - Classe 33.
" 635.673 - Cine Texas
Classe 41.
Cineac
do Brasil Ltda. - Classe
N.° 677.728 - Boaretto - Ind. n.° 33
e Comércio de Bebidas PernambuN. 664.330 - Itu Tinturaria d
cana S. A. - Classe 41.
Beneficiamento
de Fios e. Tecidos
N.° 678.148 - São Pedro
Linificio
Itu
S.
A. - Classes 1,
Romão dos Santos & Irmão
22, 23 e 33.
Clase 35.
EXPEIENDTE DA DIVISAO DE
N.° 678.45 - Emblemática
Ind. e Comércio de Bebidas Per- PATENTES - REPUBLICADO POR
TER SAIDO COM INCORREÇÕES
nambucanas S. A. - Classe 41.
RIO, 2 DE JUNII0 DE 1065
Prorrogação de sinal de propaganda:
Notificação: - Uma vez decorrido
prazo de recurso previsto pelo arN.° 522.007 - Cre a Torneira otigo
14 da Lei n. 4.048 de 1961,
que o Brasil Esperou - Sempre mais dez dias para eventuais junta-e
Imitada Nunca Igualada - S. A. das de recursos e se do mesmo não
Ind. Metalúrgica Cre - Classe 11 tiver valido nenhum intereesado ficam notificados os requerentes abaiProrogação de expressão de xo mencionados, a comparecerem a
'propaganda:
este Departamento, a fim de efetuao pagamento da primeira anuiN.° 649.565 - A Verdade é só rem
ciada dentro do prazo de sessenta (60)
uma corno Polar Nenhuma - dias, na Rama do parágrafo único
Água Sanitária Super Globo Ltda. do artifo 33 do Código da Propriedade Industrial, para que sejam expe- Classes 1, 2 e 46.
didas as respectivas cartas -patenProrrogação de frase de pro- tes.
pagando:
Privilégio de Invenção Deferido
N.' 668.977 - A Hora do EliTermos:
xir de lhame Goulart Constitui
N.
105.'769 - Procesco Para a Pie
Sempre um Prazer - Lab. Gou- paração
de Aldeidos Poliénicos - Relart S. A. - Classe 3.
querente - P. Hoffmann-La Rocha
Anonyme - F. HofN.° 676.972 - Prossiga Prefe- & Cie. Socletee
Rocha & Co. Aktiengeselrindo Prosdocir.0 Prosdochno fmann-La
lschaft.
S. A. Importação e Comércio N. 106.965 - Dispositivo Para ReClasses 6, 8, 11, 15, 17, 21, 32, 36, clinar
o Encôsto de Poltronas - Re40 e 49.
querente - Theodor Lohrer.
Prorrogação de titulo de esN. 115.991 - Procer;so Para Fabritabelecimento:
cação de Novas Amidas Acidas Iodadas. Serem Na Prep ararão de Su-d
N.° 521.163 SES - Empresa hstr'.cios ( Ra rl loravras - Regue.
Ses de Transportes Urgentes de rerdFrnent

I.° 665 265 -- Guahyba - Cia.
Industrial Rio Guithyba - Classe
n ° 23
N.* 671 544 - Vinho Bartholomeu Jurudeba - Lab. Pernambuco - Cl Isse .;.•
Cila;
• 671.69 i - Steraiect
Prizes- & Co. Inc. - Classe 10.
Si'i n Paulo Ltda. - Classe 33.
Cl • 4
Para
N. 1"0.r"i N" 648 610 - Garrge Garça
Lecien
Viorin
(1,-.! Mestre
N." 673 19
N. 654.315 - Santa Ester A. Jcunércio e Ind. - rre T,eva TTr-"1 tavm ern t Prepqrsda
Walter Bortoletto & Irmão - Cias- ; S. A. Ind. Parroac.ritica - Cias Classe S
Por Meio de Reproduçáo Eletrofoto•
33.
lie 3
se 41.
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•
gráfica — Requerente — he Plastic reagir com o nitro-sofenol, de prefe150 — Um processo de acôrdo com
Coating Corporation.
rência n-butanol.
o ponto 14, caracterizado por compre59 — Um processo de acórdo com ender a reação subseqüente da p-niN. 120.118 — Processo de Recuperação de Seearose a Partir de Sucos, o eento 1 ou 2, caracterizado por troso-difenilarnina, em N-Isopropil —
Xaropes e Melaços de Cana de Açu- compreender a remoção da água de N'-fenil-p-fenileno-diamina, digo, com
car e Produtos Que Contém tal Sa- eterificacão por destilarão fracionada. acetona, sob condições de alquileção
69 — Um processo de adiado com catalítica e redução, de modo a concarose. — Requerente: Central Aguirqualquer dos pontos 1 a 5, caracteri- verter a p-nitroso-difenilamina em
sc Sugar Company.
N. 121.787 — Processo Para a Fa- zado nor compreender o emprèeo de N-isopropil — N'-fenil — p-fenilenobricação de Novos Corantes — Re- um álcool miscivel em água e, após diamina.
querente — Cibo. Societé Anonyme — se completar a eterificação, neutrali169 — Um processo de acórdo com
Cika Aktiengesellschaft.
zação do catalizador ácido com álcai
qualquer dos pontos 1 a 15, caracteaquoso,
de
preferência
hidróxido
de
Modélo Industrial Deferido
metei alcalino, separação do éter de rizado por compreender o emprêgo
N. 104.654 — Uni NU° Modêlo p-nitroso-fenila do p-nitroso-fenol de uma relação molar de álcool: pde Pia-Lavatório — Requerente —• não reaeldo, pela troca de solvente, nitroso-fenol de 1:1 a 200:1, uma reIdeal Standard S.A. Indústria e Co- do álcool solvente reagente, por um lação molar de ácido: p-nitrosofenll
0,005:1 a 0,21:1, uma temperatura
mércio.
solvente tendo alto poder solvente de
para o éter de n-nitroso-tenha, mas de 15 a 700C, e um tempo de remito
Moda.° de Utilidade Deferidos
de 10 a 200 minutos, na fase de eteN. 112.758 — Original Disposição baieo poder solvente para o p-nitro- rificação.
so-fenol,
e
recirculação
do
p-nitrosode Cadeira Reclinável Para Reeiclèn- fenol separado.
179 — Um processo de acôrdo com
Praia, Campo e Outros Usas — Requalquer
pontos 1 a 16, caracteriquerente — Lúcia Bigio Antebi de Ne
'19 — Um processo de acórdo com zado por dos
compreender o emprêgo de
Sim.
o ponto R. caracterizado por compre- umarelacão
de amina: ácido de
ender a inclusão do solvente de tro- 5:1 a 20:1,molar
Exigência
relação molar de
ca na mistvra ele reaeão de eterifica- mina: éeteruma
de 0,5:1 a 2:1, uma
N. 111.802 — Bundy Tubing Com- rão, remorão do álcool solvente reade 15 a 100°C, e um tempany — Cumpra a exigência.
eente da MIRtUrft, anãs a eterificação. temneratura
po de reação de 1 minuto a 48 horas,
nor d eetileeão, de modo a causar a na
Diversos
fase da aminação.
arecinitacão
rio n-nitroso-fenol não
Ethicon Inc. — No pedido de trans reagido, e sntbstituicão de solvente de
— Um processo para a fabrica189
ferência da Patente 61.512 privilégio
de invenção — Arquive-se, por falta troca no filtrado resultante de éter ção de um éter de p-nitroso-fenila,
e solvente de troca, por um solvente substancialmente como aqui descrito,
de cumprimento da exigência.
Têrmo 129.459 — Levens Kemisske mets volátil, de modo a ajudar a cris- com especial referência aos exemplos
1 a 8 e figuras 6 a 10 dos desenhos
Pabrlk Ved A. Kongsted — Arquive- talizeção subsedente do éter.
se o pedido de privilégio de invenprocesso de acórdo com anexos.
89 —
ção.
199 — Um processo para a fabrio ponto 2. ce eacterizado por compreender o emnréao de um álcool hnisci- cação de uma Junina p-nitroso-Nvel com Aertie e neutrelizacAo do ni- substituída. substancialmente como
NOTICIÁRIO
troeo-fenol nfie resistido na mistura aqui descrito com especial referência
de rest rito. com álcali aquoso, de pre- aos exemplos 9 a 44 e figuras 1 a 10
ferencia hier(Strido de metal alcali= dos desenhos anexos.
Retificações
209 — Produtos produzidos pelo
no. entes da introdurão da amina,
l'êrom 123.083 — Privilégio de In- RPMTAPãO do nitroso-tenolato assim processo de acôrdo com os pontos 1
venção para:
fornindo. acidularão do nitroso-feno- a 19.
Aperfeiçoada solução de fiação con- Mo rara rerenerer nitroeo-fenol, e
A requerente reivindica de stcôrdo
tendo um complexo de alumio e pro- recirepleeão do nitroeo-fenol assim
eo
cesso de fabricação e aplicação de nrecieelen. de volta para a fase de com a Convenção Internacional,
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de
filamentos de denier fino a partir da eterifice eã o .
27 de agósto de 1945, a prioridade do
Mesma.
99 — Um processo de neônio com
nedido depositado na
Requerente: Eastman Kodak Com- or;a nontoe 1 e 3. ceracterizado por corresnondente
pany — Pontos publicadoe em 28 de reennreender a aeaersão da mistura Renarticão de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 28 de março
março de 1965.
ele reerg o ete eterificacão. para proN. 124.894 — Privilégio de Inven- var uma converefite de nitroso-fenol de 1960, sob na. 17.893, 17.894 e
ção — Modêlo da Cabo Para Cinzei- nor neesseem, de nelo menos 90e,,,,„ 17 . R95 .
ro Rotativo — Requerente — Elio • enten miei-tirarão do total da mis•
Silveira — Pontos publicados em 28 tem de reaeão de eterificação com o
TERMO N9 128.246
de março de 1965.
mina.
processo de scôrdo com
ioo
De 11 de abril de 1961
o nnnto 9. caracterizado por compreender
a
efetnactto
de
eterificacilo
em
PREvilis nin FIE INVENCIO
Requerente: Valter Bauer — Eslues fases, com emersão na segunda tado da Guanabara.
fase.
TERMO N. 127.814
Titulo: Aparelho Hidráulico Espe119 — 17rn procesro de acôrdo com cial para operaçees de neurologia —
De 22 de março de 1961
O ponto 9 ou 10, caracterizado por Privilégio de Invenção.
compreender o emprêgo de anilina,
Hércules Powder Company — Es- como a fenilamina, na fase de amiN9 1 — Base.
tados Unidos da América.
nscão. e separação da p-nitroso-difeN9 2 — Caixa da Bomba e válTitulo: (Preparação de éteres de nilamlna precinitada, assim formada, vulas.
P-nitro-fenila e subseqüente conver- conducão do filtrado a uma zona de N9 3 — Guia da coluna.
são em anilinas n-substituidas" — neutralização contendo álcali aquoso,
N9 4 — Coluna.
Privilégio de invenção.
N9 5 — Cilindro hidráulico para
de medo a formar uma fase orgânica
19 — Um processo para a fabrica- e uma aguou, recirculação do p-ni- coluna n9 4.
ção de éter de p-nitroso-fenlia, ca- troso-feno/ não reagido existente na
N9 6 — Cilindro hidráulico para
racterizado por compreender a reação fase aquosa como p-nitroso-fenolato faler 450 frontal.
de p -nitroso-fenol cedi um ácool pri- de volta para a fase de eterificação
1,19 7- — Cilindro hidráulico para
mário ou secundário, na presença de e pós acidulacão subseqllente, coredu- fazer mediste 90q
um ácido, e em uma temperatura na cão da fome orgânica para uma zona
N9 8 — Reg ulagem para apóio dos
faixa de 09C a 1509C.
de acidularão aquosa, de modo a pés.
2 9 — Um processo de acôrdo com formar uma outra fase orgânica e
N9s 9 e 10 — Chapas dos pés n9 9
o ponto 1, caracterizado por compre- uma aquosa, e recirculecão da anili- e 10 até 90°
ender, subesqllentemente, a reação do na não reagida, existente na fase
Nos 11 e 12 — Braçadeiras.
éter de n-nitroso- fenila com uma anuam como imasei de mina. 'de
N9 13 — Encôsto dividido.
fenitemina ou rumina pri- vol ta para a fase de eterificecão.
N9 14 — Esauadro para prender
meria, na nresene.a de um Acido e
129 — Um Processo de acôrdo com o fixador da cabeça.
em lima temneratura de 0-160 9C, de o ponto 11, carecterizado nor comN.? 15 — Motór eletrico.
modo a nrodueir uma anilina p-nitro- nreender a invereão da seauênci a das N o 1n — Romba de engrenagem.
so-N-etthetite(ds.
remas de neutralizarão e ncidninefio.
N9 17 — Pedal para subir a mesa.
1R0 — Tem processo de ec erde com
N9 1R — Pede! para descer a mesa
39 — Um Processo de acôrdo com
teeerac
N9- 19 — Pedal para fazer o eno nonto 1 ou 2, caracterizado por mietetter doe nentee 1 -a 12.
essa) 909
corn eteeeneler e remorfin de á gua da eiendo ror creartre ereier a fnrmeee'n
TP'Nn.
NO 20 — Pedal para fazer voltar o
eieri ficereo nela asnersão da mistura inicial de n-nitroso-f enot. ani
rr
.
de reneeo com ijn n eente de aspersão o nn de fmN ol COm ^"‘ fi n 11141,*n^n.
N9 21 — Pedal para fazer 45 9 fronstiae tencin lmente anidro.
149 — Um processo de acôrdo com
40 — Um MOCPP50 de acerdn com nuelouer dos pontos 2 a 13, caracte- te].
N9 2 — Dedal para fazer voltar.
O rente R, caracterizado por comnre- rindo por compre ender o emnrê go de
N 9.5 — xa dor .
ender o omnrêsso como agente de as- anilina como R mina. de modo que
N9 24 — FI ler naus corno.
persão, do mesmo álcool usado nare o produto é p-nitroso-difenilamina.
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TERMO N9 128.541
De 7 de março de 1961

Req. Rossi Tullio — Local: Estado
de São Paulo.
Privilégio de Invenção: Máquina
continua para produção de telhas.
Em resumo, reivindicam-se como
pontos característicos essenciais, os
seguintes:
. 19 ) — Máquina continua para produção de telhas, constituída de armação metálica conveniente com o fel.
tio aproximado de mesa — 1 — liga.
da a boca de salda de usual marom.
ba para barro — 2 —, salda essa colada à boca — 3 — de entrada de
barro na máquina, caracterizado peie*
ter o feitio da telha a ser extnalada,
praticada em chapa frontal e vertical
— 4 — e ene na sua face posterior
tem dispositivo — 5 — consistente
PM duas meias charlas com recorte
id A.ntico ao das bordas da telha, devidemente espaçadas, isto é, supernestas ao recorte da boca, ligadas à
alavancas — 6 — retas e fixadas à
rionto de apoio — 6 — cuias extremidades °poetes se conjugam ou encaixem por meto de roletas — 7 —
cuias flanadas — R — e configuradas em forma mie cilindros achatados,
no-saiais h cilindro central — 9 —
de altura igual RO Me no r diemetro da
telha, revestido de feltro ou outro
material conveniente e nue tem por
fine l atede manter o berro sabre Os
roletes — 10 — alinhados horizonee1
Onarelelemente, conformando a mesa
da máculna e Obre a q ual deosa
frenevereelmente o elemento cortador
da s telhas — 11 — pelo fato das flanem% — R — serem neralelee entre si
a inclinadss em relerão ao eixo do
cilindro de forma a movimentar
inerte° o cilindro — 13 — entra eni
reterão, a alavanca — 6 — e es melas
chanes — 5 — pelo fato das meias
citrinas — 5 — terem rasgos livres
em relerão às extremidad es interneee
a fim de servirem de limitador de tamanho da telha de forme a garantir
e seu ate/nuamente inneitudinel.
29) — Máq uina contínua para produção de telhas, acorde com o ponto
p recedente, conforme acima substancialmente descrito e reivindicado e
devidamente ilustrado nos desenhos
em anexo.
TERMO N9 128.573
Je 17 de março de 1961
Req. Giovanni Grassi — locaa
Estado de São Paulo.
Modelo de utilidade — Nevo MOdel0
de porta-machos e tarrachas.
Eni resumo, reinvindica-se com()
pontos característicos. essenciais, 03
seguintes:
19 ) Nevo modêlo de porta-machos
e tarracha, caracterizado por ser formado por corpo cilíndrico — 1 — de
aço conveniente cuja extermidade
irontal se alarga eire forma de anel
— 2 — concentrico, dotado de parafusos de fixação para ferramenta
rosqueadora. corpo — 1 — dotado
ainda em sua parte mediana de duas
chavetas — 4 — e — 4 — rosqueadas, diametralmen te opostas e passantes de modo a se encaixar em
tente em cilindro outubo. 6 — Também de aço que gira livremente no
interior do corgo — 1 — atingir
com . a sua extremidade o Infiattalh
o do
dppelo
oei s oi
ira tenal
rrteierito r.hdoena
cilindro interno — 6 — possuir, diao—pos2to—
s
long itudinais — 7 — e — 7
que
centram a gola — 5 — e de idêntica
pro atndidade; pelo fato de poder ter
uma8 —
luva
que resolve cor po
— 1 —, p rotegendo as chavetaa.

21/-U Segunda-feira

29 ) Nervo modelo de porta-machos
è tarracha, acorde com o ponto precedente, conforme acima substanc ialMente descrito e reivindicado e deVidamente ilustrado nos desenhas em
anexo.
TERMO N9 128.797
De 28 de abril de 1961
The National Cash Regesiee Company. — Estados Unidos da América.
Titulo — Revestimento para fialha
de registro por transferência sensível a pressão. Privilégio de inverte:á°.
— Uma composição de revestimento de tinta para fôlhas de registro sensíveis a pressão compreendendo urna profasão de cápsulas microscópias, rompiveis por pressão, contendo cada uma das citadas cápsulas
uma tinta liquida dentro de uma parede de material rnocapsulante polímero caracterizada pela citada tinta
contem um solvente altamente votátil na temperatura ambiente.
2. Urna composição de revestimento, de acôrdo com o • ponto 1, caracterizada pela material encapsulante
pollmetro ser impermeável ao impedir
o escapamento da tinta.
3. Uma composição de revestimento, de acôrdo com o ponto 1 ou 2,
caracterizada por ficarem conjuntos das citadas capsulas microscó picas dentro de minúsculas capsulas
tompiveis tendo paredes sólidas de
Material coloidal hidrófilo formador
Ne película em forma de gel, sendo
M citadas capsulas minúsculas dispersas num veículo aquoso.

I
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4. Uma composição de revestimento, de acôrdo com qualquer dos pontos 1 a 3, caracterizaria pela tinta
compreender matéria corante a um lio ponto 4, caracterizada pelo ligante
5: Uma composição, de acôrdo com
o pnto 4, caracterizada pelo ligante
ser solúvel no solvente altamente
volátil.
6. Uma composição de revestimen,
to. de acôrdo com qualquer dos pontos precedentes, caracterizada pelo
solvente altamente volátil ser tetracloro-etileno.
7. Urna com posição de revestimento, de acôrdo com (malquer dos pontos 4 e 6. caracterieeda pelo ligante
•
ser borracha clorada.
8. Uma comnosieão de revestimento, de acôrdo cem (mal quer dos pontos 4 a 7, careca:Tia:ala pelo material
corante ser neer° de fumo.
9. Uma comnosie5o de revestimento, de ocôrdo co enaloner dos pontos
4 a 8 ceracteri eada nela tinta consisti r de 10.5 ne rtes. em r&Y). dneeen
de fumo, 19,5 partes, em peso, de
bn nereida e '7 r1 partes.
11 ,TIP hn” t
em peso, de tetra-cloro-etileno.
10. 'atm meteeial de treneaseênela
de t inta ser sivel p rreeeFee ce recteeerla nor eervIn rnP néer Prla r`.!e51
aaee caia sury..!-Vole é rAvesti rl s, noro
lima oomnosi ,•flo de ne,5rclo com qual'pie ros ron fos 1 a 9.
Roinviorlioa-se. de ac,Nrdo com
Conrer e5o Testeena elere l e e Art. ?1
do rórli^n re Propr n o,.7o -l e TrAostrjol
a nelorienee do ned ia n rerresrY)11.•
rlf±nto rlot,nsifofRo na
Paten tee e ra Prfa Ans Tir iA ngArnérion, Prn 16 de maio de 1960, sol,
p c? ^ri
Pin f] .Taneiro.

TERMO N° 129.032
De 9 de maio de 1961
The National Cash Reg.ster Company abastados Uniaos da América).
eatulo: "Mecanismo de contrate de
repet4ao de CICIO para caixas registra/aulas e máquinas de contabilidade"
(Priv. inv.).
1° Mecanismo de controle de repe.
tição ae ciclo para caixas registradoras e maquinas de contabilidade,
compreeneenao arranjos liberáveis
para serem restauradas a posição destravada no final de cada ciclo cie
operaçáo da máquina, e arranjos retentores normalmente efetivos para
prender o arranjo liberável e para
soltar o arranjo liberavel por atuação
de um dispositivo de manipulação, o
atito arranjo de retenção operando
em conjunto com arranjos detentores
para piencier o arranjo liberável em
posição destravada no caso do arranjo detentor ser mantido em posição não efetiva pelo dispositivo de
manipulação, caracterizado por conter
arranjo de posicionamento operável
pelo dispositieo de manipulação para
toliear inoperável o arranjo de retenção, levando a máquina assim a
perfazer operações de repetição de
valores ininterruptas e múltiplas.
2. Mecanismo • de acõrdo com o
ponto 1 tendo teclas de valores premiveis para estabelecer valores a orem registrados e gravados, caracterizado pelo fato de que o dito arranjo
de posicionamento é controlado pelas
teclas de valor e operado pelos dia-

positivos de manipulação quando no.
nhuma tecla de valor está abaixada.
3. Mecanismo de acôrdo com a
ponto 2, caracterizado pelo fato di
que dito arranjo de posicionamene
Inclue uni membro posicional pelai
teclas de valor e operável pelo abai.
xamento do dispositivo de manipula,
ção para tornar o arranjo detenta
não atuante em operações em can
nenhuma tecla de valor está abat.
aeda e efetivo em operações em gut
uma tecla de valor está abaixada, ru
primeiro caso para fazer com que
Intiquina realize ciclos de operaçõei
sucessivos e ininterruptos de operação enquanto o dito diepositivo é retido abaixado para repetir o valo'
estabelecido na tecla de valor em uma
operação prévia, e no segundo casa
para fazer com que a operação da
máquina seja terminada no final de
um ciclo singelo de operação na qual
um valor é estabelecido nas teclas
de valor e o dispositivo de manipulação é mantido abaixado no final
de um ciclo singelo de openação.
4. Mecanismo, de acôrdo com qual.
quer dos pontos 1 a 3, caracterizado
pelo fato de que o dito arranjo de
posicionamento inclue um dispositivo
de trava operável no dito arranjo
de retenção.
Reivindica-se, de acôrdo com a
Convenção Internacional e o art. 21
do Código da Propriedade Industrial,
a prioridade do pedido correspondente
depositado na Repartição de Pai entes
dos Estados Unidos da América, em
19 de maio de 1960, sob n o 30.377.

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
•
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folume

Tomo

Assunto

Preço

VIII
X
XIII
XIV
XIX
XIX
XX
XXIII
XXIV
XXV
XXVI

IV
II
1
III
IV
V
11
111
VI
II

Diversos Trabalhos
Reforma do Ensino Primário
Trabblhos Diversos
...
Questão Militar
Traia. Jurídicos — Est. de Sitio
Trab. juridicos — Est. de Sitio
Trabalhos jurídicos
Impostos Interestaduais
Trabalhos Jurídicos
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares

XXVI

111

Trak:1111os luridlcee

XXVI
II
XXVII

1

t00
40
400
120
120
120
250
200
120
120
100

Discursos Parlamentares

XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV

.. .. • 120

XXXV

120

XL
XLVI
XLVI

IV 1 A Imprensa
III

Volume

i

90

Tomo

II
III
3
I

1

III
IV
3
I
I
I
11
1.

1

Il

Aaann t •

Preço

Discursos Parlamentares
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares ...... • • •
Discursos Parlamentares
Trabalhos jurídicos
Limites Ceará — Rio G do Norte .
Limites Ceará — Rio G do Norte .
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos jurídicos
11-‘,
"frabalhos jurídicos
Campanha Presidencial
Campanha Presider+r;n1

120
120
120
130
120.
100
120
120
120.
120
150
750
700
400.
400.
120

A VENDA:
Na Guanalsara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agencia I: Ministério da Fazenda
Abeisde-sa a pedidos pelo Serviço de Retmbõlso Poetai
Eas Bras%
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de seórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 68 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar soas opcsições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a. concessão do registro requerido
Termo n. o 683.745, de 18-2-1965
Termos as. 683.738 e 683.739, de
Tertno n.9 683.733, de 18-2-1965
Tarmo n. o 683.726, de 18-2-1965
18-2-1965
CIEMPA — Companhia de Empreea
konerativa de Habitação do rtaÁado ABC — Publicidade e Reprameatcõea
Importação Representção e Promoção
dimentos e Participações
Limitada
de São Paulo
Guanabara
Santa Catarina
São Paulo
de Artigos Nacionais Irpan Ltda.
Guanabara
COOPERATIVA DE

1ABITACÃO DO ESTAu0
DE SÃO PAULO

A

BC ..!PubliCiaid6/

•e fipresentações Ma;
Indústria Brasileira

Nome Comercial

Nome Civil
Termo n.9 683.727, de 18-2-1965
Confecções Rian Ltda,
Santa Catarina

Classe 36
Confecções e roupas feita.
Termo n,o 683.728, de 18-2-1965
Comercial Guarani Lt0Santa Catarina

Càsa, arcit
Classes: 12 e 23
Título
Têrmo n.o 683.729, de 18-2-1965
Madeireira Clássica Ltda,
Santa Catarina

Madeireira
Clássica Ltdá.
Nome Comercial
Termo n.° 683.730, de 18-2-1965
7—Instria1 e Comercial de Madeiras
S.A. — INCOMASA
Santa Catarina

Induitrial e Comerciai.
gi- Madeiras S.. INCOMASA,
Nome Comercial
--Termo Il.° 683.731, de 18-2-1965
Indústrias Vici Ltda.
Santa Catarina

Industrias,
Vici Ltda.
Nome Comercial

Termos na. 683.734 a 683.736, de
18-2-1965
Kerabedarf Brasil Indústria e
Comércio S.A.
São Paulo

KERABRAS
Indústria Brasileira
Classe 6
Fornos industriais cerâmico e metalúrgicos c partes integrantes dos mesmos,
a saber: fornos de túnel, fornos de
mlfla de tnel, fornos de cuba, fornos
pequenos e de laboratório dessecadores
ou não, eclusas e fechos; transportadores para de e em fornos, a saber: carretas para recozer e para dessecar e
avançadors para as msmas, calhas, deslizes e rampas, transbordadores, levantadores e abaixadores, queimadores elétricos, à óleo à gás a coque, bombas,
armaduras para fechamento e para geradroes de ar quente máquinas preparadoras trituradoras de mós verticais.
granuladores de grãos e máquinas formadoras. prensas de mesas rotativas
para secar; fornos para as indústrias
manufatureiras do metal; geradores de
gás; purificadores do gás; refrigeradorea do gás
Classe 8
Aparelhos de descarga de gás e de
revolução de ar; aparelhos reguladore
elétricos, mcândcos, - magnéticos e pneumáticos; aparelhos de iluminação; aparelhos físicos, químicos, óticos e eletrotécnicos; aparelhos e instrumentos de
pesagem, de sinalização e de contrôle;
instrumentos de medição; muflas de
ferro Cinzento e de aço; permutadores
de calor, inclusive aparelhos de resfriamento intensivo; isoladores e isoladores térmicos; aparelhos de remessa e
recebimnto para fornos d cuba
Classe 31
Gaxetas e empanques
Termo n.° 683.737, de 18-2-1965
Importação Representção e Promoção
de Artigos Nacionais Irpan Ltda.
Guanabara

Termo n. o 683.732, de 18-2-1965
Irmãos Reunidos & Cia. Ltda.
Santa Catarina

Importação Representação

Irmã6í Reunidos
& Cia. Ltelã

,Nacionais lr p an Ltda.

Nome Comercial

Nome Comercial

_

e Promoção de Artigos
1

Classe 33
Classes: 4 — 24 — 28 — 32 — 35
— 41 — 42 — 43 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termon. o 683.740, de 18-2-1965
"-ansportes Niteroi
Guanabara

Classe 50
Impressos em geral
Têrmos as. 683.746 e 673.747, da
15-2-1965
Coral S.A". Fábrica de Tintas,
Esmaltes. Lacas e Vernizes
São Paulo

Uer
Classe 33
. Serviços de transportes em gera!
Termo n.o 683.741, de 18-2-1965
Construtora Aratu S.A.
Guanabarr

dáfott
Indústria Brasileiro
,._

In dústria

Brasileira

Classe 1
tsmarces, lacas, tintas e N't-rinzet
Classe 16
Esmaltes, lacas, tintas e vernizes
Termo n.o 6.65.748, de 18-2-1965
Distribuidora Cinematográfica Ente"
prise Ltda.
Guanabara

Classe 16
Material de construção
Termo n.° 683.741 de 18-2-1965
Construtora Aratu S.A
Guanabara

Construtora
Aratu S.

A.

Nome Comercial
Termo n.° 683.743, de 18-2-1965
C,ondomniio do Edificia Sá Ferreira
Guanabara

Edifício Sá Ferroira
Classe 33
Título de Estabelecimento
Termo n.o 683.744, de 18-2-1965
CIRMPA — Companhia de Empreendimentos e Participações
Guanabara

Classe 32
Filmes cinematográfico,
'nana n.° 611.749. de 18-2-1965
Tapetes São Carlos Ltda

Vemica

à

São
.

SAOCARLOSTWEED
1ND BRASILEiRA

Classe 34
C1EMPA- Companhia
Para distinguir ns seguintes angosi
de Empreendimentos e Participaçoes Cortinados, cortinas, capachos. encerados, estrados, linóleos, oleados. passa.
Nome Comercial

deitas, panos para assoa'hos, parede.
IMpetcs
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. L.M cio Cáci:go da
Ii/UwiznaJ Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o dcferimento do pedido. Durante cc pra;:o poderão aprestntar suas oposições ao Depar t amento
Nacional da Proçriedade Industrial aquees que se juiz .: • ein prejudicados com a concessão do registro -requerido
_
nrmo ri.• 683.750, de 18-2-1965
Joaquim José Pinto
São Paulo

Grande Nótel
Indústria Brasileira
Classe 42
Álcool

ácidos para uso nas cons.at,ões, par
quetas. portas, portões, p:sos, soletra
para pontas. tijolos, tubos de concrett
telhas, tacos, tubos de ventilação. tan
ques de cimento. v:gas, vigamentos
vitrõs

(0.S.
-

O

TC.nuo n.o 683.763. de 18-2-1965

0

Nome Civil

Editõra ultima Hora S.A.
Guanabara

Termo n.° 683.759. de 18-2-1965
Editõra Última Hora S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

rktla ÇA

Termo n.* 683.752, de 18-2-1965
Titanium — Exportação e Importação
Limitada
Guanabara

it

.

u ia Hatcèst.

Wt)

U 1ft

Indústria Brasileira
Classe 17
Caneat-pincel para marcação de volumes, desenhos e finalidades correlatas

UIUtw Notaltgatada
Classe 32
Jornais e revistas

t„S`Its-'05

SOO -J

Têfm...) n." 683.762, de 18-2-1965
Editô:a Última Hora S A.
Guanab,t-a

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 4583.754, de 18-2-1965
Super Shopping Centers Populares
Sociedade Anônima
Guanabara

Termo n.o 683.751, de 18-2-1965
Indústrias Brasileiras de Lapis Fritz
Johansen S.A.
São Paulo

Merkette

Térw...) n..) 633.758. de 18-2-1965
13-..asileira do Cobre
São P. trio

PRORROGAÇÃO
Classe 33
Titulo

1

Classe 32 •
Jornais e revistas
Termo n.° 683.764, de 18-2-1965
Editõra Última Hora S.A.
Guanabara

Termo n.• 683.755, de 18-2-1965
Agência de Automóveis Viaduto Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

:T autililim
Classe 4
Titanium

Termo n.o 683.753, de 18-2-1965
MATEC — Materiais de Construção
e Transportes Ltda.
Guanal.dra

ATEC

Classe 32
Jornais e revistas

Indústria Brasileira

Termo nr° 683.760, de 18-2-1965
Editõra Última Hora S.A.
Guanabara

7,91111

Classe 21
Veículos e suas partes integrantes,
exceto máquinas e motores

Class. 32
Jornais e revistas

Termo n.o 683.756, de 18-2-1965
Associação Brasileira do Cobre
São Paulo

Termo n.° 683.765, de 18-2-1965
General Motora Corporation
Estados Unidos do Brasil

INDÚSTRIA. BRASILEIRA
paar construções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos. batentes, balaustres blcr
cos de cin-,r.to. blocos ri ,a .).-vancntação. :alhas, cimento, cal cré, chapas
Isolantes. caibros. caixilhos; colunas:
chapas para cobuturas. caixas dáqua
caixas de descarga para etixos edifica.
ções premoldadas, estuque, emulsão
base asfáltico. estacas, esquadrias. estru
turas metálicas para construções. lame.
las de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de função 'ages. lageotas. material so
jante contra frio e calor. manilras. mas.
Las para revestimentos de paredes, madeiras para construções mosaicos. pro,
dutos de base asfáltico. produtos para
tornar tmpermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedre
gulho. produts betuminosos. irtpotrveabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
vimeatação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas. massas and-

Ci.IRSO

33
EditÁ..a tt

Sinal
683.757, de 18 - 2 - 1965
Termo
Assodaç:-.0 Cívica Feminina
Paulo

..;c 18-2-1965
Hora S.A

PRORROGAÇÃO

Classe 6
Motores de combustão interna e partes
dos mesmos
nn••n••

Termo n.o 683.766, de. 18-2-1965
Duchess jewerly MFG. Corp.
E,Irclos Unidos (la América

DUC.HESS
31
S.n.:1 dr. r

Classe 32
Jornais e revistas

I
Fitas e pulsc.rz:s
; n .: :e para
re?in pio.s cie r!!----0
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Termo n.° 683.767, de 18-2-1965
Colg te -Palmolive Company
Estados Unidos da América

sanitários, apanha moscas e insetos (de
Termo n. 9 683.777, de 18-2-1965
goma e papel ou papelão), álcalis, bac(Prorrogação)
tericidas, baraticidas, carrapaticidas,
Gestetner Limited
creosol, creosotalina creosoto, desodorantes, desinfetantes détimadores, exGES TETNEà
terminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
Classe 17
fertilizantes, fosfatos, glicose para fins Artigos para escritório, almofadas para
veterinários guano, herbicidas, insetici- carimbos, almofadas para tintas, abridas, preparações e rodutos inseticidas. dores de cartas, arquivos, borrachas,
preparações e produtos inseticidas, no- be,ços para matahnrrão, borrachas para
tadamente fungicidas
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus Prepa- desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
rados. Ingredientes de alimentos,
coladores, compassos, cestos para coressências alimentícias
respondência, desenhadores, duplicadoClasse 4o
re, datadores. estojos para desenhos.
Termo n.° 683.773, de 18-2-1965
Frase de propaganda
estojos para canetas, estojos com minas,
Abbott Laboratories
esquadros. estolos para lápis, espetos,
Estados Unidos da América
Termo n.° 683.768, de 18-2-1965
estiletes para papéis, furadores, fitas
(Prorrogação)
para máquinas de escrever, grafites
S. A. R. L. Les Pprfuma
para lapiseiras. goma arábica, grampeaFrança
dores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
Classe 2
grafites, minas para penas, máquinas de
Para distinguir: Adubos, ácidos sanitá- escrever, máquinas • de calcular, maquirios, águas desinfetantes e para fins nas de somar, máquinas de multiplicar.
sanitários, apanha moscas e insetos (de mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carkngoma e papel ou papelão), álcalis, bac- bos, porta-lápis, porta-canetas, portatericidas, baraticidas, carrapaticidas, cartas, prensas, prendedores de papéis,
creosol, creosotalina creosoto. desodo- percevejos para papéis. perfuradores,
rantes, desinfetantes de raimadores, ex- réguas, raspadeiras de borrões. stendls
terminadores de pragas e hervas dani- para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Classe 48
nhas, esterilizantes, embrocações para
Extrato para lenço
Termo n.° 683.778, de 18-2-1965
animais, enxertos, farinhas de ossos,
(Prorrogação)
fertilizantes, fosfatos, glicose para fins
Termo n.° 683.769, de 18-2-1965
veterinários guano, herbicidas, insetici- S.A.R.L. Les Perflins d. Molvneux
(Prorrogação)
França
Casa Anglo Brasileira S.A. — Modas das, preparações e rodutos inseticidas,
preparações e produtos inseticidas, noConfecções e Bazar
tadamente fungIcidas
São Paulo
Termo n.9 683.774, de 182-1965
CASA , ANGLO BUS/LEIRA S.A.
Abbott Laboratories
MODAS • CONF!CÇOES t BAZAR ;
Estados Unidos da América

,DIOQUIN

CHÁRM
MOLIZIEUX

de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pe4
2e e "maquilage". depilados, desodo.i
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, !apta para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, dentifricios em pó•
pasta au liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pede,
me; escovas para dentes, cabelos, unhai
e dhos, rum de louro, saquinho perfis'
macio, preparadas em pó. pasta. Nato
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cibos e pintas ou 'inala ardo
/Mala óleos para a pele
Termo n.° 683.781, de 18-2-1965
(Prorrogação)
José Teixeira Gondar

é MS

proddo de quafrdade

que Ilmua de verdade

(',lasse 46
Frase de propaganda
Termo n .9 683.782, de 18-2-1965
(Prorrogação)
Cooper's Incorporated
Estados Unidos da América

RUE ROYALE

Nome Comercial
Termo n.9 683.770, de 18-2-1965
Companria Industrial Palmeiras
Máquinas e Móveis
São Paulo

PRESTIFORM
Classe 40
Móveis
Termos os. 683.771 e 683.772, de
18-2-1965
'International Minerais & Chemical
Corporation
rid América

AEROTROL

Classe 18
Classe 36
Extrato para lenço
Classe 10
Combinações de malha ou tecidas, CIS
petrechos para a medicina, a arte denTermo ri.9 683.779. de 18-2-1965
misas e ceroulas para homens,
tária, a cirurgia e a higiene exceto os
(Prorrogação)
senhoras e crianças
inc.luidos na classe 34; máquinas, apa- S.A.R.L. Les Perflins de Molyneux
4
relhos e instalações hospitalares, de
França
Termo n.° 683.783, de 18.2-1965
expurgo e fins nálogos, exceto
(Prorrogação)
Móveis da classe 40
Riehard Huduut
Termo n.° 683.775, de 18-2-1965
(Prorrogação)
Solvic S.A. •
Bélgica
• BENVIC/

41
Matérias plást CLIS resinas sintéticas.
,matérias primas para a fabricação de
matérias plásticas
fermo n.° 683.776, de 18-2-1965
Companhia Industrial Palmeiras
11/41.*,( n ,:!ni-iç e Móveis

Classe 2
Para distinguir: Adubos, ácidos sanitários, águas desinfetantes e para fins

MOLYNEUX

VANGUARDA
Classe 40
Móveis

Is/MUNEM

Classe 48
Sabões e sabonetes perfumados
Termo n.° 683.780, de 18-2-1965
(Prorrogação)
Les Perfums Jacques Path
França
" IRIS GRIS t•
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, aztratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema. água
para barba, loçees e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, batons, cosméticos. fixadores

SOPHISTI-CREAlf
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.,
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelcx para dele, brilhantina. bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para 04
cabelos, creme evanescente, cremes gor4
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilados, desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz
e talco pefumaJo ou não, tarda para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
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para barbear, sabão liquido perfumado didor de profundidade ou sonda, graou não, sabonetes, dentitricios em po. minto duplo graininho para encaixe,
pasta ou liquido; sais perturnados para
cintéis e réguas; peão de prumo e
banhos, pentes. vaporizadores de perts
caixas de esquadrias
me; escovas para dentes, cabelos, unha.
Termo n.° 683.788; de 19-2-65
e cílios, rum de louro. saquinho perto
Mabruk Importadora Ltda.
mado, preparada em pó. pasta. liquiGuanabara
do e tijolos ara o tratamento das unha,
dissolventes e vernizes. remoredorss da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sinais arti
balais. óleos para a 'Mie

MABRUK

Termo m 683.792. de 19-265
Taevisani, Azuaga Ltda.
São Paulo

1Classe 6
Para astinguir: Autoclaves, arietes,
caldeiras, máquinas governadoras de
, bombas, maquinas reguladoras automáticas de alimentação de. água para caldeiras, sopradores automáticos de fulia
gein (máquinas), turbinas

801-TEM

Termo n.° 683.796: de 19-2-65
Caçados Luizinho S. A.
São Paulo

INDOSTRIA BRASILEIRA

Têrmo n.° 683.784, de 18-2-1965
s (Prorrogação)
Classe 3(5
S.A.R.L. Les Parfums de Molyneux
Para distinguir: Artigos de vestuários
França
e roupas feitas cai geral; Agasalhos
aventais. alpercata, anáguas blusas
botas, botinas blusões. boinas, bana
doures, bonés, capacetes. cartolas. cara
puças. casacão coletes, capas chatas,
cachecols. caicados, chapéus. cintos.
cintas. combinações corpinhos. cai,
de senhoras e de crianças calçhes, cal.
ças, camisas, cam-solas camisetas, cue,
cas ceroulas. colarinhos. cueiros, saias
Classe 48
casacos. chinelos dommos, echaspea
Extrato para lenço.
rsriasias, fardas para militarese ceie.
111••siais. traídas galochas, gravatas, gur.
Termo n.° 683.785, de 18-2-19A5
ros, logos de !ingeria, lagunas: leques.
(Prorrogação)
uvas ligas. lenços.
meias
N. V. Philips-Duphar
tria.as mantas, mandrião, iaarunties: pa.
Holanda
letós palas, penhosu. pulover. sselerinas
peugas. pouches, polainas, pijamas: pia
perneiras. quanonos. regalos
nhos
robe de chambre roupão. sobretudos
suspensórios, saidas de banho. sandália
sweaters, shorts sungas, stolas, sou
Classe 3
nem, slacks, tales, toucas. turbantes:
Medicamentos
ternos. uniformes e vestidos
Termo n.° 683.786, de 18-2-1965
Termos
os. 683.789 a 683.791, de
(Prorrogação)
19-2-65
S.A.R.L. Les Parfums de Molyneux
Sociedade Jogai de Imóveis Ltda.
França
São Paulo

VIVRE
IMOLYIZJEUX

ROXANE

LE CHIC
MOLY1(1EUX
•

Classe 48
Extrato para lenços
Termo n.° 683.787 de 18-2-1965
(Prorrogação)
The Stanley Works
Estados Uniods da América

Réguas, níveis. prumos a, ...as de compasso, elipsogra to miras para níveis.
bitolas para brocas, esqvadros, sutas
compasso, graminho, graminno de tópo
e peças avulsas sendo uma combinação
de ferramentas usadas para nível, prumo, esquadro le cepo, esquadro de
Junta em chanfros, suta, riscador, ase-

INOUSIRIA IRASISSIR4

LE

—
A

O
.uidastria Brasi1eir-01

Classe 46
Pasa distinguir: Amido, anil, azul da
Classe 36
P..ússia, alvaiade de zinco, abrasivos Para distinguir calçados em geral:
algodão preparado para limpar metais, Alpercatas, botas, botinhas. botinas, chis
detergentes, esprernacetes, extrato de nelos, galochas, polainas, perneiras, sananil. fécula para tecidos, fósforos de
dálias, sapatos, sapatos desportivos
cera e de madira, g goma para lavan•
deria, limpadores de luvas, lieuidas de
Termo 0. 0 683.797, de 19-2-65
branquear tecidos. líquidos mata-qurduIracema Martini Eickenscheidl
ras para roupas e mata óleos para rouSão Paulo
pas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio. soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saPRORROGAÇÃO
ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.° 683.793, de 19-2-65
Calçados Luizinho S. A
São Paulo

P A t.T . L t/ $
Indústria Brasileiro
Classe 3u
Para distinguir calçados em gerai; Alpercatas, botas, botinhas, botinas. chinelos, galochas, po'ainas, plerneiras,
sandálias, sapatos, sapatos desportivos e tamancos

a

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, emendas, extratos, água de colónia água de toucador água de beleza. água de guina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba. loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bafa.
doilna. "batons" cosméticos, fixadores,
INDUSTRIA BRASILEIRA
de penteados, petróleos óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele
e "maquilla g e" depilatórios desoClasse 32
dorantes, vinagte aromático. isó de arroz
Para d stinguir: Almanaques. agendas !
e talco perfumado ou não, lápis para
anuários. albuns impressos, boletins ca.
pestana e sobrancelhas preparados para
tálogos. edições impressas, folhetos torembelezar cibos e olhos, manias para
nais. livros. ublicaçaes, revistas, orgãos
o rosto e para os lábios sabão e creme
de publicidade em geral. programas ra
para barbear aabãe liquido perhanado
d ofonicos e rádio-televisionados. aças
ou não. sabonetes. dentifriclos em pó,
teatrais e cinematográficas. programas
pasta ou liquido: sais perfumados para
Classe '50
banhos. pentes. vaporizadores de perfuPara distinguir: impressos para uso cal:
me: escOvas para dentes, cabelos anisas,
cheques, duplicatas, envelopes, faturar
e aios: dum de louro. saquinho perfunotas promissórias, papel de correspota
mado, pre p arados em Pó. pasta. liquiINDUSTRIA BRASILEIRA
do e tijolos para o tratamento das unhas
Una* e recibos, impressos em cartazes
dirsolventes e vernizes. removedores da
placas, tabuletas e veiculas, bilhetes
cadmia; glicerina perfumada Tiara 05
impressos
Classe 11
cabelos e preparados p ara descolorir
Classe 33
:Para distinguir: Caldeiras comuns. cal- unhas, adio e olntaN ou sinais artifiTitulo de estabelecimento
deires, tacNos e vasilhames •
ciais, óleos para a pele
Termos os. 683.794 e 683.795 de
19-2-65
Indústria de Equipamentos e Caldeiras
Hercules S. A.
São Paulo *
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Têrmo n.° 683.798. de 19-2-65
Iracema Martini F,ickealcheidt
São Paulo

Termo n. 9 683.800, de 19-2-65
Cia. Nacional de Frigorificoa
Confrio
São Paulo

Termo n.° 683.805, de 19-2-1965
Freitas Leitão Comércio e Indústria
Limitada
Guanabara

Termos os. 683.811 e 683.812, de
19-2-1965
Impressora Brasileira Ltda.
Guanabara

IBL

DOMAR
Indústri a Brasileire,
PRORROGAÇÃO
Classe 41
Classe 41
Para distinguir: Peixes, sardinhas, crus- Azeites, azeitonas e óleoe comestíveis
táceos, moluscos em conserva ou não.
Termo 'n.o, 683.806, de 19-2-1965
. conservas, carnes em conserva
Indústrias Químicas AnheinSi S.A.
1 Termo n.° 683.801, de 19-2-65
São Paulo
'Abrafi — Comércio de Azulejos Ltda.
São Paulo
` „:A
• BRAFI
Classe 16
Azulejos

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. ex.
tratos água de colônia, água de touca
dor. água de beleza, água de quina.
¡tona de rosas. água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos pai. os
cabelos e para a pe!e. brilhantina. bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gor
durosos e pomadas para limpeza da pc.
te e "maquilage" depilados, desodo•
rentes. vinagre aromatico. pó de arroz

e talco pefumads ou são. lapis para

Termo n.° 683.802, de 19-2-65
Centro de Integração Empresa —
Escola C. I.
São Paul()

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
U.S.PRESA ESCOLA.
C.I.E.—E.

LYsobo
Indústria Brasileira

Indústria Brasileira]
Classe 32
Artigos da classe
Classe 38
Artigos da classe
Teruo n.o 683.813, de 19-2-1965 •
Introquimica — Indústria e Comércio
Sociedade Anônima
São Paulo

Classe 2
Artigos da classe
Termo ri . ° 683.807, de 19-2-1965
Odol Sçaciedad Anonima Industrial Y
Comercial
Argentina

INDUSTRIA BRASILEIRA]
Classe 1
Artigos da classe
Termo n.° 683.814, de 19 - 2 - 1965
Introquimica — Indústria e Comércio:
Sociedade Anônima
São Paulo

Nome civil
Termo n.° 683.803, de 19-2-65
Fruglacé. Sociedad Anonima, Industrial,
Comercial, Inmobiliária, Financiara
Agropecuária
•
" gentina

pestana e sotiaaacelhas, treparados papa
Classe 48
embelezar cibos e olhos, carmim para
Artigos de perfumaria, artigos de
o rosto e para os lábios. sabão e creme
toucador e cosméticos
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifricios em pó.
Termo n. o 683.808, de 19-2-1965
/11
pasta ou liquido: sais pertumados para
Odol Sociedad Anonima Industrial Y
banhos. pentes. va porizadores de penteComercial
me; escovas para dentes, cabelos. unha:
Nome Comercial
e cílios, rum de ;ouro. saquinho perfu•
mado. preparados em pó, pasta. liqui
Termo n.° 683.815, de 19-2-1965
do e tijolos ara o tratamento das unhas
Lafi S.A. Produtos Químicos •
cabelos e preparados para dsecolo.
Farmacêuticos
C'asse
41
rir unhas, cibos e pintas ou sinais arti.
Sio Paulo
Pata
distinguir
produtos
alimentiLios:
cuticular, glicerina perfumada para os
Classe 10
dissolventes e vernizes, removedores da Balas, biscoitos, café. cereais, carnes
Artigos de perfumaria, artigos ae
em conserva ou não, chocolate, con• ficiais Meos para a pele
toucador e cosméticos
dimentos, doces, frutas secas, farinhas
.
Termo n.• 683.799. de 19-2 65
alimentícias, geléias, gorduras. leite em
Termo n.° 683.809, de 19-2-1965 1 DNDOSTRIA
BRASILEIRA,
Companhia Indirtrial e Mercantil
pó. massas alimentícias, óleos comestBaggio Transportes Ltda.
Paoletti"
vais, " peixes, queijos, rações, refeições
Paraná
Classe 3
São Paul(
enlatadas e conservas
Llin produto farmacêutico indicado com,.
Termo n.° 683.804, de 19-2-1965
antiespasmódico
Ricardo Fernandes Ribeiro
Termo n.° 683.816, de 19-2-1965
Guanabara
Mane-Fils Indstria e Comércio de
Nome Comercial
n chist ri a Breei leire
Essências Ltda.
Guanabara
o 683.810, de 19-2-fl iTermon.
Baggio Transportes Ltda.
Paraná
Liasse

mtrogulinioa

Ihdústrii

Comércio S

Numero Um

VISCERAIGIN

s.

Bággio Trans p ortes Ltda.

ÁRLETTI

SUMA'

Para distinguir: Azeitonas, catchoup,
doces de frutas em massas daxes de
coco, extrato de tomate frutas secas,
frutas em conserva, geléia de frutas,
piolhos, faio de tomate, neeta, de fruClasse 41
tas, óleos. .pa .milo, legumes em conservas, suco de frutas, salada de fru- Cangiquinha de milho — creme cie arroz
tas, sucos de tomate, sopas preparadas, e de milho — farinha de mandioca —
tomate pelado e legumes
fubá de arroz — fubá e semola de milho

« Mane -

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Classe 48
Essências para fins indlstriai, especial.
mente para perfumarias

0 •
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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 o prazo de 60 dias para o deferMento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquales que se julg srem prejudicados com a concessão do registro requerido •
Termo n.• 683.817, de 19-2-1965
Enrique Gale Usais
San Paulo

fins industriaist, amónia; banhos para
galvanização, benzina, benzo', betumes,
nicarbonotos de sodio. de potássio. cÁi,
virgem, carvões, carbonatos, cataliza-

dores, celulose, chapas fotográficas.
composições extintores de incêndio. Cloro, corrosivos. cromatos. corantes, creosotos; descorarres, desincru.stantes, dissolventes; ern u A:iões fotográficas. enxorre, éter. esmaltes estereatos: fenol, filindústria Brasileira
mes sensibilizados para fotografias, 41:adores. formo). fosfatos industriais, fósClasse 43
foros industriais fluo-atos: galvanizado
Para distinguir: Refrescos, refrigerantes rei, gelatina para fotografias e pintura
éodas, guaraná, gasosa, água tônica giz, glicerina; bidratos; fildrosulfltos
Aguas naturais e artificiais, xarques pa, mpermerb I 'antes. ioduretos; lacas:
ra refrescos, bebidas espumantes, sucos massas para pintura, magnésio. mer.
e sumos de frutas para bebidas não curio; nitratos, neutralizadores, nitroceMirre; óxidos, oxidantes, óleos para
alcoólicas
aintura. óleo de linhaça; pfodutos quíTêrmo n.° 683.818. de 19-2-1965
micos para impressão, potassa indusFábrica de Doces Cristal Ltda.
trial. papéis emulsionáveis para a foSão Paulo
tografia. papéis de -urnesol, papéis bei iograticos e heliocopistas, películas
tensiveis papéis para fotografia e analises de laboratório, pigmentos, potassa.
nós metálicos para a composição de
rinta,s, prepara ções para
fotografias
p rodufos para niquelar, pratear e cromar, p rodutos p ara diluir tintas p rossiaIndústria Brasileira
to; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos. secantes.
Classe 41
silicatos, soda cáustica, soluções gutE rias,' doces, caramelos, bombons e
:nicas de uso industrial soiventes. sul
chocolates
fatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira. sterro, pare683.819.
de
19-2-1965
Termo n.o
des, contrações, decorações,
couros, teEditÓra Abaeté Ltda
eidos, fibras, celulose barcos e vel
Guanabara
culos talco i ndust r ial thiner.

*DouradinhaDi
i

FanfarFE -

Tèrmo n.° 683.821. de 19-2-1965
(Prorrogação)
A. W. Faber - Caste!!
Alorn,nra

Indústria Brasileira
Classe 32
Jornais, revistas, livros e publicaçõta

impressas
Termo n.9 683.820, de 19-2-1965
(Prorrogação)
Titangesellschaft as.b.H.
Alemanha

PRORROGAÇÃO

Kronos

PRORROGAÇÃO
taLWFÂBER al21"CASTEIL"03
Classe 17
•
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de /Arta& arquivos, borrachas,
berços para mataborrâo. borra(' lias para

colas. brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos.
carimbos. carimbadores, cola para papel.
cnIalres, ,..onloassos, cestos para cor-

seroar alimentos, estufas para secar roupa», ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros eles
tocos, fogões, tórnos, galvariometros,
hidreimetros, indicadores automáticos de
uivei de água, instrumentos medidores
PRORROGACÃO
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores, Unas
padas, liquidificadores, manômetros, microiones, pick-ups, pilhas elétricas, ricaptores de rádio, refrigeradores, relata,
relógios, reostatos, telefones, termostaClasse 6
tos tomadas, transformadores, vaivulaa
Máquinas para construções, especial- para rádio, vais/cias para aparelhem de
mente para curvar e cortar Serro para televisão, ventiladores e voltimetros
beton e cimento armado, máquinas um
Termo n.° 683.826, de 19-2-1965
padoras de táboas e maquinas distri• Elias Ibrahim
Cia.
buidoras de corrente elétrica
São Paulo
Térmo n.° 683.822, de 19-2-1965
(Prorrogação)
Fried. Krupp
Alemanha

FUTURA

6

Termo n.° 683.823, de 19-2-1965
Schering Aktiengesellschaft
Alemanha

Carnason\
Classe 3
Um preparado indicado na hormonoterapia
nano n. o 6n.824, de 19-2-1965
Mineração Silmina Limitada
Guanabara

"JOJA DAS BANCA',
Ciasses: 11 - 13 - 14 - 15 - 22 24- 29 - 30 - 34 -- 35 -37 38 - 39 - 40 - 48 e 49

Botões, alfinetes comuns, fechos corrediços e demais miudezas de armarinho,
joalheria e artigos de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações, pedras
prciosas e suas imitações, vidro, cristal;
artefatos de cerâmica, para uso caseiro,
adorno instalações sanitárias; lios ela
geral para tecelagem e para uso comum,
Linha d costura, para bordar, tricota-

gem; artefatos de algodão, cânhamo linho, juta, seda, lã, escovas comuns empanatiores e vassouras guarda-chuvas,
bengalas; tapetes, cortinas e panos para
Indústria Brasileira
assoailius e paredes, linóleos, oleados e
encerados; couro e peles preparados ou
não, ai teiatos de COUTO e peles não ia.
Classe 4
Substâncias de origem mineral em bruto Miúdos 111 outra» Jaus; roupas de cama
ou parcialmente preparadas, inclusive e mesa, cobertores, toalhas de uso pessoal, panos de prato e análogos; papel
minerais e areias
e seus arttatos, livros nau impressos,
Termo n.° 683.825, de 19-2-1965
artefatos cie borracha e de guiaperahai

(Prorrogação)

Sociedade Geco Limitads
Gla;Inb

PRORROGACÃO,

Neklen ia
IndUsfria Brasileira

moveis de metal, vidro ou madeixa, estotados ou não, colchões, travesseiros e
acoicroados para moveis; pertumarfa,
cusmeticus, aentliricios, sabonetes e preparados para o cabelo, artigos de toucador e escovas para dentes, unhas, Cabelo e roupa; jugos de toda a espécie,
brinquedos e passatempo, etrechos •
artigos para fins xclusivamente desportivo», exceto vestuários
Termo ci.' 683.827, de 19-2-1965
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.

respondência. flesenhadores. duplicadosaasse 8
ret datadores. estojos para desenhos. Para distinguir: Acendedores elétrico&

estofos para canetas. estojos com minas, alarmas elétricos, alto-falantes, ampeesentadros. estofos oara Ifinis. espetos. arneiros, amplificadores para rádios
estiletes tiara Pa péis. furadores, fitas aparelhos de iluminação, aparelhos dr
oara niãquinas de escrever, grafites televisão, aparelhos de ventilação pare
I
para lapise,ras goma arábica. grampea- edificios. aparelhos elétricos para ba
Clasae 1
dores. lápis em geral. lapi,riras, maAbsorventes, acetona, ácidos. acetato& quinas para apontar lápis, minas para nho, aparelhos eletro-dinatnicos. apa
agentes quimicos para o tratamento e grafites, minas para penas. máquinas de relhos para barbear aparelhos para ias
loraçao de fibras, tecidos. couros e ce- escrever. máquinas de calcular, maqui- talações telefônicas, aparelhos para onlulose: água raz, álcool, albumina. ani- nas de menar máquinas de multiplicar. dular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
lina& alumen, alvaiade, alvejantes
mata-gatos porta-tinteiros. porta-carimdustriais. alumiai° em pó amonieu-s bos. isorta-lápis, porta-canetas, porta. torrar pão, aquecedores elétricos, aspianti-incrustantes, anti-oxidantes anta cartas, p rensas. orendeCores de papéis. radores de pó, benjamins, bobinas ele
~dantes. and-corrosivos, anti-detonan. Percevejos tiara nanSis. perfuradores. tricas. caixas de derivação. campainnro
tes, azotatos, água acidulada para réguas. raspadeiras de borrões. stencils elétricos, conectores. enceradeiras. esacumuladores, água oxigenada para Para mimeógrafos. tintas e tinteiros tufas de aquecimento, estufas para coa-

.11111,

AGENTE 007'
,
IS -

-- 11
- 13
- 17 - 18 - 22 - 23 -

24 - 34 - 35 - o - 37 39 - 40 - 11 - 42-3 - 446 - 48 - 49
instrumentos de pre,..,sau, instiumeutoe
cieflhliLosiipaiemos ue uso comum, instrumentos e aparelhos mcmucos, moldes
de tôda a especie, a,..esarlos de aparelhos
elétricos aparelhos 4otográficos, radiofónicos cmeinatogral[cos, máquinas falai-
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Publicação feita de acordo 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 aquêles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
tes discos gravados e filmes revelados;
instrumentos musicais e siias partes integrantes; ferramentas de tôda espécie,
ferragens e cutelaria em gral; botões.
alfinetes comuns, fechos corrediços e demais miudzas de armarinho; joalheria e
artigos de metais preciosos, semi-preciosos e sUas imitações, usados como adornos, pedras preciosas trabalhadas e suas
imitações; vidro, cristal c seus artelatos;
artefatos de cerâmica para uso caseira,
adorno, fins artisticos e industriais, in.,talações sanitárias; artigos, máquinas e
instalações para escritórios e desenho,
armas, munições de guerra e caça, explosivos, fogos de artificio; fios em geral para tecelagem e para uso comum,
linha de costura, para bordas, para tilcotagenn tecidos em geral; artefatos de
algouào, cânhamo,, linho juta, seda, lá;
artefatos e procItos acabados de origem
animal vegetal .ou mineral arte fatos de
substâncias quimicas; tapetes, cortinas e
panos para assoalhos e paredes, linóleos. oleados e encerados; couros e Peles preparados ou não, artefatos de couros e peles . não incluidos em outras classes; artigos de vestuário, de tOcla sorte;
roupa de cama e mesa, toalhas .de' 115Q
pessoal, panos de prato e . análogos; artefatos de borracha e de gutopercha;
móveis d emetal, vidro ou 'madeira estofados ou não, colcrões, travesseiro
acolchoados para móveis; substâncias
alimentícias ingrediente, d?
essências alimentícias; bebiiias alcol.cas
e fermentadas; refrescos e águas naturais e artificiais; tabaco manutaturado
ou não, artigos para fumantes; velas
fósforos, sabão • comum e detergentes,
amido anil e preparações para a lavanderia, artigos e preparações para con.servar e polir; perfumaria, cosméticos, deatifricios, sabonetes e preparados para o
cabelotgso dariet_ uooardectpat.velasé..
cabelo, artigos de toucador e escovas
para dentes, unhas, cabelo e roupa; jogos de tôda a espécie, brinquedos e
passatempoá, petrechos e artigos para
fins exclusivamente desportivos,
exceto vestuários
Termo ri.• 683.828, de 19-2-65 Yalnasa S. A. Crédito, .Financiamento
e '_Investimento
Vío Paulo

• remo n.° 683.830, de 19-2-65
Auto-Tec — Peças e, Acessórios Pata
Automóveis Ltda.
• São Paulo
04,

Termo 11.° 683.835, de 19-2-65
Sociedade Paraguaçu. Limitada
Paraná

PARAGUAÇU
. •Indústria Brasileira
Classe 41

eara distinguir alcachofra,, aletria, alho,
aspargos, açucar, alimentos para ani-,
mais, amido, amendoim, ameixas. amêndoas. araruta, arroz, atum, aveia, avelãs. azeite, azeitonas, banha, bacalhau
batatas, balas, biscoitos, bombons: bolachas, baunilha, café em pó e em. grão
camarão, canela em pau e em pó. cacau.
carnes. chã, caramelos, chocolates, conClasse 11
Molas para - cofres de veículos
feitos, cravo, cereais, creme de leite.
cremes alimenticios. compotas. cangica
683.831,
de
19-2-65
Termo 12.°
coalhadas, castanhas,. cebola, condimenAuto-Tec — Peças e Acessórivs Para tos para alimentos. colorantes, couriços
Automóveis Ltda.
dendê, doces, doces de frutas, espinafre
São Paulo essências alimentares, empadas, ervilhas
enxovas. extrato de tomate. farinhas ali
mentidas. 4avas. tecida, flocos, lave.
1 0 fermentos, feijão.- figos, trios. fruta:
Iècas e naturais, cristalizadas, glicose
ESTABILTEC
goma de mascar, lagosta, gorduras. gra.
inchistria Brasileira nulos, erva doce, erva mate, hortall
lioguas, leite condensado e em pó.
legumes em conserva lentilhas, linguiça, louro, massas allinenticias, mariscos
C'asse 21
manteiga, margarina, marmelada. maEstabilizadores de direção para
carrão. massa de tomate, mel. melado
veículos
mate, massas para- minc,aus. molhos, mo.
luscos, mostarda, mortadela, noz-moscaTênmos as. 683.832 a 683.834. de
da. nozes, paios. óleos comestiveis. eas.
19-2-65
Moulinage et Reordene de Chaw.noz tras, ovas, p ães, pralinés, pimenta, pó:
para pudim, picles, peixes, presuntos
França
'
patês e petit-pois. pastilhas. pizzas. pu
dins, queijos: rações balanceadas para
animais, requeijões. sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, „salsichas. salarnes, sopas en.
latadas. sorvetes.' suco de tomate e de
trutas, torradas, tapioca, tâmarás, ta.
lharirn, tremoços, tortas, tortas para ali.
Classe 345
Para distinguir: Artigos de vestuários mento de animais e aves, torrões, tou
e toupas feitas em geral: Agasalhas.
cinhos e vinagre
aventais niparcatas. anáguas. blusas.
Termo
n.°
683.836, de 19-2-65
botas, botinas, blusões, boinas. baba.
douros, bonés. capacetes, cartolas, cara Caturetê Cereais e Alimentos Ltda,
Rio Grande do Sul
ouças, casação. coletes. capas, chales.
cathecols. calçados, chapéus. cintos.
cintas. coábinações, carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções. caiças. camisas.- . camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
pas fantasias fardas para militares. _oIndústria Brasileiro
legiais. fraldas, galochas, gravatas: gorros. logos de !ingeria. laquetas, laquès.
ase.. 33
Classe 41
luvas, ligas lenços. manteis. meias.
Serviços de crédito, financiamento e maiôs mantas. mandrião mantlhas. na- Alcachofras, aletria, - alho, avargos
investimentos em geral
lotes Paina. penhoar. oulover nelerinas açúcar, alimentos para animais, amido
oeripas,_.ponches. polainas: pijamas. pu, amêndios ameixas amendoim, araruta
Termo n.° 683.829, de 19-265
VnInasn S. A. Crédito, Financi un'ato nhos. perneiras. quirnonos.. regalos. arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei
robe de chambre. roupão sobretudos tonas. banha, bacalhau, batatas, balas
e Invest:mento
suspensórios saldas de banho. sandálias biscoitos, bombás, bolachas baunilha
SI° PPI110
surteres. shorts sunoas. stolas ou slacks caie, em pó e em grão. camarão canela
,u ler. toucas turbantes ternos. •.:ni ,-er nau e -em pó, cacau, carnes.- cht
v, , ,NA.5A S.A. carbno,
UPYfida,
formes
:aramelos, chocolates, confeitos, cravo
Clásse 22
a-hmenticios croq uetes. compotas. can1.1111.1CIAUNTO E INVESTIMENTO
•
Fios em geral
alça coalhadas castanha, cebola, condi.
:ne-ntos vara alimentos. colorantes
Classe 23
chouriço' dendê. doces, do23 de fru- Tecidos' \em geral

VAMNASA 4

dç9

CHAVA

CATURETÉ

tas, espinafre, asseadas alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato à te.
mate. , Sarinhas alimenticias, favas, fé.
Ltda.. 'flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas sêcas, naturais e cria.
talizadas; glicose, goma de mascar, gor•
duras, grânulos. grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, berva doce, hem*
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite.
condensado, leite em pó, legumes eia
conserva. lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias, mariscos, maateiga,
margarina, marmelada, macarrão, dias.
sa de tomate, mel e melado, mate,. Massas paia mingaus, molhos, moluicoa,
mostarda, mortadela, nós moscada.lacr
zem óleos comestiveis, ostras, ovast
pites, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos,"pa.
tês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
gleijos, rações balanceadas para sai.;
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas ' enlatadas. sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.,
rim. tremoços, tortas, tortas para alk
meato de animais e aves, torries,
vinagre
Termo n.° 683.837, de 19-2-65
Caturetê Cereais e Alimentos -Ltda.
Rio Grande do Sul

CATURETÉ";
Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes Impressos,
cheques, clichês. cartões termosplásticos
identidade, m ir,uttas impressa*, faturas, folhintas impressas, notas. promit•
sórias, recibos e rótulo
Têrmo n.° 683.838, de 19-2-65
Mercearia e Lanches Lido Ltda.
Paraná

,LIÓC)
Indústria Brasileira'
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus prepa•
rados. Ingredientes de. alimentos. Es.'
sencias alimentícias
19-2-65
Têrcno n.9 683.839,
Cromocart Artes Gráficris S. A. São Paulo

PRORROGAÇÃO

CROMOCART
IND. BRASILEIRA
Classe ..43
Aros para guardanapos de papel
aglut.nados. álbuns (em branco). álbuns
Jurrespondencia. blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas. brochuras _não impressas.- cadernos de escrever. capas para documentos, carteiras,
papel ou papelão,. cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas, cader-
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Pubticação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
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liTacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
4•1111.

_dr

nos, caixas de cartão, caixas para papelaria. cartões de visitas, cartões comerciias, cartões índices, enoitei. cartolina, cadernos, de papel melimetrado
em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina, chapas planograficas, cadernos de lembranças. carretéis de pa,
pelio, envelopes, envólucros para cha,
rotos de papel. encadernação de papel
ou papelão, etiquetas. Whas índices
Rilhas de celulose. guardanapos. livros
não impressos. livros fiscais. livros de
contabilidade; mata-borrão: ornamentos
de papel transparente; pratos. papellnhos, papéis de estanho e de alumit:o,
papéis sem impressão. papéis em branco
para Impressão. papéis fantasia. menos
para forrar paredes, apel almaço com
ou sem pauta. papel crepon, papel de
seda, papel impermeável. papel em bobina para impressão. papei encerado,
papel higiênico. papel ,rnpermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papei para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho. pspell
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente. sacos de papel.
serpentinas: tubos postais de cartão.
tubetes de panei

Termo n.° •683.843, de 19-2-65
(Prorrogação)
Valery Perfumes do Brasil S. A.
São Paulo

PRORROGAÇAC

RAQUETTE
INDUSTRIA
BRASILEIRA

Classe 48
oara distinguir: Perfumes. essências. ex.
tratos água de colônia água de toucador, água de beleza. água de quina.
agua de rosas, água de alfazema, água
-na-a barba, loções e tônicos para co
cabelos e para a pele, brilhantina. ban..
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para Os
cabelos, creme tvanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pc.
le e "maquilage n depilados, desodo-antes. vinagre aromata-o. nó de arro,
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados pare
embelezar cujos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
Para :larbear. sabão liquido perhunadc
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó
nasta ou liquido, sais perfumados para
:lanhos. pentes, vaporizadores de t pede
me; escoras pára dentes, cabelos. unhas
e adio, rum -le louro, saquinho perita
Termo n.° 683.840, de 19-2-65
— Fertilizantes e Inseticidas macio, preparados em pó. pasta. Nu,
do e tilolos ara o tratzmento das unhas
Ltda.
dissolventes e vernizes, removedores de
São Paulo
auricular: glicerina perfumada para o•
:abalos e preparados para . dsecolo
•ir unhas, cílios e pintas ou sinais are
ficiais. óleos para a pele

"FOLHARRICA "
IND. BRASILEIRA
Classe 2
Adubos para agricultura e horticultura
Termo n.° 683 .'841, de 19-2-65
Laboratório Regius Ltda
Rio Grande rio Sul

PRORROGAÇXO

"GINEBURNO
GRASILEIR45

Termo n.° 683.844, de 19-2-65
(Prorrogação)
Valery Perfumes do Brasil S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO.

Têrcno n.° 683.851, de 19-2-65
usado, preparados em pó. pasta,
do e tijolos para o tratamento das unhas Maad Johnson Endochimica Indústrli
clIssolventes e vernizes, removedores da
Farmacêutica S. A.
cutieula; glicerina perfumada para os
São Paulo
cabelos e preparados para descolorir:
unhas, cibos e pintas ou sinais artifiPRORROGAÇÃO
ciais. óleos para a pele

COMB1NOL

Termo n.° 633.845, de 19-2-65
Paulo Lima Materiais Agrico'as S. A.
Guanabara

e adaga

Medd Johnson Endoehlmica
IndUstria Farmeeeutiea S.An
São Paulo
IndUstria Brasileira

a 9ente de a n,c°4 'attf

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado na.
hipo-vitaminoses C e BI, beriberi, polia
nevrites e estados toxi-infecciosos

g

Classe 2
Expressão de propaganda

Tênno n.° 683.852, de 19-2-65
Maa4 Johnson Endochimica Indústria
Farmacêutica S. A.
São Paulo

Termo n.° 683.846, de 19-2-65
Editára Editormex Internacional Ltda,
Guanabara

'PRORROGAÇÃO

ENDOINSTIL t
',e(14 Johnson EndRehimica
Indústria Farmaceutica
3ão Paul.
tuddstria Brasileira

ROSSANAs

Á

Classe 32
Revistas, livros e publicações em geral
Termo n.° 683.847, de 19-2-65
Editbra Editormex Internacional Ltda.
Guanabara

Classe 3 \
Um produto farmacêutico indicado ra
tratamento das rinites em geral

MONIQUE

Classe 32
Revistas, livros e publicações em geral

Termo n.° 683.854, de 19-2-65
Manufatura de Brinquedos Estrela
S. A.
São Paulo

Termo n.° 683.848, de 19-2-65
Comafec Ltda.
Rio de Janeiro

T PRORROGAÇÃO

Cornakc Ltda.

SOL Y FUEG4

Nome comercial

INDUSTRIA
RRASIL EIRA

Termo n.° 683.849, de 19-2-65
Xerobon Ind. e Com. de Paríumes
Derivados Ltda .
Rio de janeiro

Classe 3
ia
Regulador do complexo genital da mu- Para distinguir. Perimias, essências, ex.
XEROBON
IND,
tratos, água de colônia, água de touca.
lher (preparado farmacêutico)
dor. água de beleza, água de quina
E COM. Dl
água de rosas, água de alfazema. água
Termo n.* 683.842, de 19-2-65
e para barba, loções e tônicos para os ¡PERFUMEI
Metalauitnica Glória S. A.
cabelos e para a pele, brilhantina, banComércio
DERIVADOS LTDA.
dolina. "batons" cosméticos, fixadores,
São Paulo
Nome comercial
de penteados. petróleos. óleos para cm
cabelos, creme evanescente, cremes gorTertno n.° 683.850, de 19-2-65
PRORROGAÇÃO
durosos e oomadas para limpeza da
Casa Bartira de Calçados Ltda.
Dele e " m a qu illage" depilatórios, desoGuanabara
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
,mbelezar cibos e olhos. carmim para
a rosto P POSO os lábios, sabão e cremt
INDÚSTRIA BRASILEIRA
nata barbear sabão liquido perfurnadc
e: não, sabonetes. dentifricios em pó
Classe 36
pasta ou liquido: sais Perfumados para
Classe 46
para
me:
cadeias
dentes,
cabelos
unhas.
Calçados
para:
Nomens, senhoras
Velas p ara ducninadi
e Mios; dum de louro. saquinho perfizcrianças

BARTIRA

- .
Industrie
' Brasileira

Classe 49
Brinquedos, jogos. passa-tempos em g.
ral, artigos para gins exclusivamente
desportivos: Automóveis, aviões do
brinquedo. bercinhos bonecas. bosecoa,
baralhos. bolas para todos os esportes,
carrinhos, caminhões. carrocinhas, ciam.
calhos. caneleiras para esporte, doai!.
nós. damas, discos de arremesso. despord
tivos, figuras de aves i animais. dardos
para lançamento, espingardas de bilisdos e joelheiras para esorte. jogos de
foot-ball de mesa. jogos de armar, luvas para esporte, miniaturas de utensílios domésticos, máscaras para esporte,
nadadeiras para esporte. patins, patinetes. piões. petecas. revolvei de brine quedo, raquetes, redes de metal nara
pesca, ssookers, trens, tants de mesa,
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tômbolas, tamboretes, tacos, tornouletras para esporte, tacos, bolas e Dietas para bilhares, trabalhas manuais,
vagoctetes, avras paar saltos, varas
para peses, tarrafas e iscas e xadrez
—
Termo n.° 863.853, de 19-2-1965
Mead Johnson Endochimica Indústria
Farmacêutica S. A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

SULFUPYRUN

das, paraticidas, fungicidas e desfeie.
tante*, preparações e produtos inseti.
germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e de.
sinfetantes, sais para fins agricolas
horticulas, sanitários e veterinários
sulfatos, superfosfahs, vacinas para
aves e animaia venenos contra insetos,
animais e hervas eadinhas
Classe 3

Termo n.° 683.862, de 19-265
Helcio França dos Santos
Rio de Janeiro

cirurgia, medicina, laboratório e o:P.ort.
tologia. Aparelhos, equipamentos e acessórios para ótica e fotografia, equipamenta.4, instrumentos e papei de do
senho para construção e indústria
Termos as. 683.867 a 683.870, de
19-2.65
Cosimex — Comércio, Importação e
Exportação S. A.
Guanabara

Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia

Classe 48
Para distinguir: Creme para barbear
llead Johnson Endszchimicte„ sabão para barbear. dentifricios, sabates
Indústria Farmaceutica S.a, à toucador, pentes, esponjas para touClasse 34
cador, perfumes, cosméticos, águas de
Mosquiteiro, cortinado
São Paulo
colónia e de toucador, cremes de touca.
%artes, cremes amaciactores de tecido, Termos as. 683.863 e 683.864, de
Indústria ' Brasileira
19-2-65
preparados para limpeza de pele em
Laboratório Cícero Diniz S. A.
%anta liquida, de creme e de pó, tara
Classe 3
Pernambuco
Um preparado farmacêutico para ser como creme ara limpeza, cremes habil.
cremes para bares de maquilage, cremç
usado na medicina e na farmácia
para a pele, creme para as MIOS, cre•
Termo n.° 683.855, de 19-2-65
me para os olhos, máscaras de creme
Imobiliária Triunfo Ltda.
rema, adstringentes, refrescador para a
Guanabara
pele, loçao para a base de maquilaae
Classe 16
I ndústria Brasileira
loção
para dar firmeza a pele, preparaMaterial de construção
dos especiais para • cabeças da negro;
Classe 2
talco, pó para banho, pó para empoar.
Termo n.° 683.856, de 192-65
Uni produto veterinário
Oficina de TV e Rádio Itapiru Ltda, para os lábios (batons), pó para o roaClasse 3
máscaras e preparados para Lagir a
Guanabara
pele, tais como carmin (muge) em Ur- Um produto farmacêutico indicado nas
us de creme. maquilada (makeup), ba- enfermidades respiratórias, bronquites,
bronco-pneumonia e nos resfriados
se, lento para bronzear, carmin (rou.
Oficina de TV e Radio, ge) "parfet", maquilage (makeup) para Termos as. 683.865 e 683.866, de
a perna; preparados para maquilage
19-2-65
(makup) dos olhos, tais como lápis Comércio Ultramarino Cosa S. A.
'‘ITAPIRU
para os olhos, embelezadores para os
Guanabara
aombreador para os olhos; loção
Classes: 8 e 9
Consertos em aparelhos de TV e Rádio embelezadora; desodorantes em Musa
to, sachet de talco (tale sachet), pé de
dar, loções, earmin (rouge). bastões
Termos as. 683.858 a 683.860, de
liquida e de creme; sais inbalantes, sais
19-2-65
Laboratório Cícero Diniz S. A.
Wall% sabão para banho, brilhantinas,
Pernambuco
preparado* ara tratamento das unhas
Classe -b
• eavólucros contendo um sortimento Para distinguir: Aparelhos para fins
de preparados de beleza necessários pa. ilte.s, instrumentos científicos e aparera tratamento eapecificos da plee e re. lhos didáticos, aparelhos elétricos em
ciplentes de carmin (rouge). pá
geral. acessórios de aparelhos elétricos.
• •••••

Classe 2
Substancias e reparações quimicas
amadas na agricultura, na horticultura.
na veterinária e para fias sanitários
• saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins uai.
tárlos, apanha-moscas e insetos (de
Inata e pfapel ou papelão),
bactericidas. baraticidas, carrapaticidas.
cresol, creosotalina, creosoto, desodo.
unte, desinfetantes, defumadores, exterminadores de pragas e bervas dant.
abas, esterilizantes. embrocaçõea para
amimais, enxertos, farinhas de ossos
fertilizantes, tosfatos. sormicidas. fanai.
gastes. fungicidas, glicose para fiar
Ireterinérioa. guano, herbicidas. instile'
daa hasetifugos. larvicidas. microbicida:: medicamentos para animais, aves
• peixes óleos desinfetante, e veteriadirlos. petróleos sanitários e desinfa
tutu:. papel tumegatório, pés imeticl-

Termo a.° 683.861. de 19-2-65
Helclo França dos Santos
Rio de Janeiro.

Classe 34

Mosquiteiro, cortinado

Classes: 1, 6, 8, 10, 17 e 38
Importação, exportação e conta própria,
Classe 8
Aparelhos, acessórios ou ap:trecho
elétricos ou usados na eletricidade, ia
clusive medidores, a saber: aspiradores
de pó, antenas, acumuladores, aquece.
dores. alarmes. alto-talantes. adaptadores. amperometros, batedeiras, bombas
para água, capacitores, condesandorea,
chuveiros, chaves, campainhas. corne.
tas para veiculos, caixas-tusiveis. diais,
dissos gravados, enceradeiras. estirill
zadores, estufas, ebulidores, fogões, fti.
siveis, ferros de passar e engomar, tornos. fogareiros, tios, tersos de soldar,
'canoa rã fos, geladeiras. Interruptores. intercomunicadores. lâmpadas. lanternas
lâmpadas fluorescenteb, lquldlticadores,
pilhas, rádio-etnissores„ rádio-receptores,
relógios, reatores para luz fluorescente,
sinalizadores lam pejantes, sognetes, secadores para os cabelos, transformadores. telefones. torneiras, tomarias. toconduits. Sermost otos, televisores. to.
cadores de discos. transitares. válvulas
ventiladores, voltimetros. vibradores I
wattometros
Classe 10
Para distinguir: Aparelhos cnctalurgico
para fins clínicos e cirúrgicos: Mica
tas, agulhas ara seringas, alavancas pa
ra extração de dentes, arcos para sem
de ouro. articuladores, agulhas para In
leções, aparelhos para pressão arterial
aparelhos de diatermia, aparelhos para
massagens. parelhos de rios ultra-viole.
ta, aparelhos de raios X. aparelhos pa.
emérometro. amplificadores, aparelhos
ra surdez, aparadores. bandejas hospi.
de alta tensão, anemômetros, antenas
talares. bisturis boticões, braços para
alto falante acumuladores, aspiradores
canetas de brocas, brocas para clinica
aquecedores, abatiours, bules elétricos, e de protele, broqueiros, braços para
bobinas, balcões frigortf.cos, binóculos, mesas auxiliares, anéis e aparelhos pabrõmetros, balanças, batedeiras para li
ra fundição e incrustações, canetas paquidos, e massas, cafeteiras, craves au ra brocas para fins dentários c.ubetas,
tomáticas, chuveiros elétricos, cornou cones, colheres crtantes. calcadores. casos. câmaras frigorificas, câmaras eine deiras para clínica médica, cetalomematográf cas, campainhas elétricas, chas tros. cureta, dilatadores, espéculos, essis, chaves de antenas, chaves de ala pátulas, extratores, escopros. estiletes.
vancas, diais, enceradeiras. estilizadores. extintores, extirpanervos, espigões simesquadros de agrimensor, fios terras pies e duplos para pivots. escalados,
para engomar e passar e ferro elétr.co estesilizadores alcool e elé tricos. exfios ara eletricidade e ferro . elétricos tratores de espigões. grampos para suturas. ganchos para músculos, instrupara solda
mentos cirurgicos para operações. lanceClasses: 1, 6, 8. 10, 17 e 38
Exportação, Importação e comércio de; tas, limas para ossos. mesas para clialentas. equipamentos e respectivos nica médica e hospitalar e cirurgica,
máquinas operatrizes, máquinas, ferra' marte:as placas para ossos, pinças, pinacessórios e pertences para indústrias, ças anatõmicas, porta resíduos para
ensaio, testes, medição e marcação, apa- gabinetes dentários, prr',s tores para
relhos, equipameatos e instrumentos para seios, serras e serras para racniintornis,
máquinas, aparelhos e equipamentos de seringas, sondas, tesouras, termómetro*

•
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Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco) • álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência blocos para cálculos
blocos para anotações. bobinas brochuras cão impressas, cadernos de escrever, capas nara documentos, carteiras,
caixas de pape!ao, cadernetas, cader.
nos, calçai de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, carteies comerciais. .arta• indr-es, conferi. cartolina. cadernos de pape] meametrada
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões ein branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes. envólucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão, etiquetas, feahas Indicas
bilhas de celulose, guardanapos, livros
não Impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, inata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratos papeli&los, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado
papel higiênico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, pa,
pel para embrulho impermeabilizado
pape] para encadernar, pape] para escrever, papel pdra imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvem, papel para embrulhar tabaco. papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Termo n.° 683.871, de 19 -2 -65
Farmácia Montevideo Ltda.
Guanab.ra

Termo na 683.873, de 19-2 65
Josuá Lage Filho
Minas Gerais

Vamo n.° 683.878, de 19-2-65
Crefin S. A. — Crédito. Financiamento
e Invest:mentos
São Paulo

'MONTE VERDE
indUstria brasileird
Termo a.* 683.874, de 19-2-65
raedetizadora do Lar Ltd>
Rio Grande do S •

Termo na 683.884. de 19-2-1965
Giubert & Dias
Maranhão

indástria brasileira
Classe 33
Classe 2
Acetanilide. acetato de amónia, ácido ar- Crédito, financiamento e investimento
cenico. bórico, cristalizado, fênico paTermo ri.9 683.879, de 19-2-65
ra fins veterinários, picam. salicilico
Sociedade Industrial Iporá Ltda.
e sulfuroso, adubos. álcalis para fins
Minas Gerais
sanitários, fins herticulas. alcaçus en
pó. alúmen calcinado, amônia azul ch
metilenopós contra baratas e insetos
bromatos, bromato de cânfora e de po
tassio, cânfora em pó, carrapaticidas
Indústria Brasileira,
banhos para animais, produtos para des.
truir hervas daninhas, ceras para enxer
Classe 41
tos. balsa= para fins veterinários, sa Manteiga, e,aeijos, requeijões e demais
bão desinfetante, desinfetantes, defuma
derivados do leite
dores, inseticidas em pó. liquido sólido
Termo n-0 683.880, de 19-2-1965
e em pasta, preparados para destruir
Dirceu Ferreira da Conceição
larvas, linhaça em pó, visgos contra
Minas Gerais
lagartas e moscas, remédios couca
aftosa dos gados, sabão veterinário, sais
para fins horticulas, sanitários e .veteri.
nários, raiz de Inibo. adubos naturais
artificiais para a agricultura, cola em

papel para apanhar moscas
Termo a.° 683.875, de 19-2-65
Vértice — Empreendimentos Imobiliários Ltda.
São Paulo
TOPA m»
"a"(

Termo n. 5 683.876, de 19-2-65
Vértice — Empreendimentos Imobiliários Ltda.
São Paulo

TAI3AJARA

Classe 50
Ct. tss-? 33
Para distinguir: Papéis de carta, liaptia
Titulo de edifício em condomínio
de oficio, cartões comerciais e de viei
tas impressos, envelopes de qualquer tiTermo n.° 683.877, de 19 - 2 - 65
Pn. recibos, faturas, duplicatas, letras Sant'Ana do Rio Dourado — Agride câmbio, cheques, notas promissórias
cultura. Indústria e Comércio Ltda.
debentures, apólices, ações, folhinhas
São Paulo
passagens aéreas, ferroviárias, rodoviathle marítimas, bem como bilhete de
sorteios, bilhetes de loterias, cupons
Impressos em geral
683.872, de 19-2-65
Expresso São Joaquim Ltda.
São Paulo

rrêrni0 n,

Classe 3;
Titulo

Classe 3
Titulo de Estabelecimento

LA R

Classe 33
Título de edifício em condomínio

Indústria Brasileira

RGEM

Classe 42
Aguardente de cana

-

Classe 19
Animais viaos

Tèrmo n.° 683.883, de 19-2-1965
Farmácias Reunidas S.A.
Rio de Janeiro

Clínica 'das Máquinas

Classes: 17 e 50
Para distinguir o negócio de máquinas

para escritórios em geral: consertos de
máquinas para escritórios em geral, de
todos os tipos e marcas; para serem usados nos seus impressos em geral; placas
letreiros, luminosos, veículos e outros
fins publicitários
Tarmo n.0 683.881, de 19-2-1965
Sociedade Industrial Iporá Ltda.
Minas Gerais

9~,
• Indústria Brasileirp
Caasa 41

D I . A E3'
Giubert Dieá.
Afferanhaci,
t•-a.•••••••••••fishemew~..a.,"..wail

Classe 41
Café torrado e moído

Têrmo n.0 683.885, de 19-2-1965
M. Garraio & Cia
Maranhão

13131)15/iÇ110,
U. Garroto &
tiaraatack
Classe 41
Café torrado e moído
Termo ta° 683.886, de 19-2-196E
A. Soares
Maranhão

L V 1-.6\

A. Soares

Marantao"

Manteiga, qu.J.jo. aqueijão e demais
derivados do leite
Têrmo ri. , 683.882. de 19-2-1965
Farmácias Reunidas S.A.
Rio de Janeiro

RIREM IMO
Classe 3
Titul, de Estabelecimento

1
1

Classe 41
Café torrado e moído
Termo na 683.887, de 19-2-1963Soaiedade Industrial 'porá Ltda.
Minas Gerais

Sociedade Industriá
'Porá Ltda:
Nome Comercia'
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Termo n.° 683.893, de 22-2-1965
Milson S.A. — Administração
São Paulo

Tèrmo n.° 683.888, de 19-2-1965
Felido José Saasi
São Paulo

U4/4

• ímsoNs
•ADMINISTRAÇXC

Termo n.° 683.899, de 22-2-1965
Inúdstria e Comércio de Roupas
Textou Ltda,
São Paulo

rExTou

Iidústrin Brasileira

Nome Comercial

Ni)

dec

Tèrmo n.9 683.894, de 22-2-1965
Milsons S A. — lAdmnistração
São Paulo
*

tuClasses: 32 e 50
Sinal de propaganda

•

-

Termo n. 9 683.889, de 19-2-1965 s,
Indústria e Comércio Novatec Ltda..
São 'Paulo .

ALBATROL
dINIDrISTRIA. HRASILEIRA
Classe 21
Barcos e lanchas
Tèrmo n.o 683.890. de 19-2-1965
Dr. Geraldo Barreiros
Guanabara

MARCAS E PATENTES

Térmo n.o 683.895, de 22-2-1965
Milson s S.A. -- iAdmnistracão
São Paulo

Classe 33
Insigaia. de Comércio

Ll. g sse 3.i

Titulo
/Imã

Terme n.o 683.891. de 19-2.1
Dr. Geraldo BarreiroGuanabara
-

Classe 50
Para distinguir: O timbre de todos os
seus impressos comerciais. tais como:
papeis de carta, memorando, envelopes.
cartões de visitas ou comerciais, faturas, avisos, recibos, cheques, carnais de
propaganda, promissórias. ações, bilhetes e passagens: vendas de passagen
séreas terrestres e marítimas .

ri 1' LSONS
3Ro Paulo - Capital

A SUPREMA
•

• MILSON'S -

Termo n.o 683.896, de , 22-2-1965
ssiacirego'
Luiz Santiagosan
S ainppaietioro

oun
O

ESPANHOL

xadástria Brasileira

SERVIR BEM'
PARA SERVIR'
SEMPRE... É UMA
u ESTÃO DE ÉTICA

Classe 41
Aveia, amido, cremes, geléias, mingau
massas alimentícias, purê, pudins, pós
para pudins, pós para bolos, sagt1 e
sopas enlatadas

Classes: 32. 33 e 50
Frase de propaganda

Têrmo n.9 683.897, de 22-2-1965
Concessionária de Revestimentaa
"Convest" Ltda.
São Paulo •

Têrmo n. 9 683.892, de 19-2-1965
Viroilio Pereira da Silva Neto
Guanabars

Classe 36
Para distinguir:- Artigos de . vesti:á:los
e roupas teitas em geral: Agasalhos
aventais .parcatas, anáguas, blusas,
batas, botinas, blusões, boinas.
douros. bones, capacetes. cartolas, carapuças. casação. aoletes, capas, chatas,
cachecols.. calçadu. chapéus, cintos,
cintas, combinações. carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas, • colarinhos. %ciso-,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, tantastas. fardas para militares, colecuais. fraldas. galochas, gravatas, gorros. logos de :ingeria. jaquetas. 1aq:sés.
luvas, ligas, lenços, tnantõs, meias.
inaleis. mantas. mandrião. marulhas. paletós. palas. penhoar,.pulover. peierinas.
pgugass ponches. polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimonos, regalos.
rc•be de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios saldas de banho, sandálias,
sueteres. shorts. sungas. stolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, terno:, uni
•tormes e vestidos

Têrmo n.o 683.903 de 22-2-1965
Indústria e Laboratório Alfa Lidai,
5
São Paulo
e

zuZATO X,
a Brasileir
Imhastri
!
Classe 2
o
Substancias e preparações qulmiam
usadas na agricultura e na rorticultara,
na veterinária e para fins sanitários, ass
sim descriminadas: óleos de alcatrão,
alcoolato vulnerário, produtos para deatruição de animais e vegetais daninhos,
salitre do Chile, sulfato de cobre p4r$
fins agrícolas e veterinários, defuma
res, desenfetantes, inseticidas, preparações .ou substâncias guiimicas usadas
para fins sanitários, soluções e prepaa•
rações ara lavar animais, rearaçbes me.
dicinais 'ara ¡irai veterinários, mostarda
ara fins veterinários, redutos quimitoa
para prevenir as moléstias do gado, sua
bstâncias quimicas para ins veterinás,
rios, etc.
Térmo n.9 683.04, de 22-2-1965
nsmnanhia Brasileira de Chocolates
São Paulo
•
PRORROGAÇÃO

Térinos na. 683.900 - e 683.901, de
22 : 2-1965 * •
Gravações Elétricas S.A.
Ião Paulo
Chocolate

D-ISCÃO
Utellistria Brasileira
Classe 8
°iscas gravados
Classe 28 •
Discos virgens
Térmo n.o 683.902, de 22-2-1'965
Chocolate Duicora S.A.
São Paulo

Termo n.° 683.905, di 22-2-1965
Indústrias "Artcfama" Sociedade •
Anónima
Santa Catarina

INMSTRIAS
PARTIORIA"

SOCIEDADE ANONIMA
Nome' Comercial
Têrmo n.9 683.906, de 22-2-1965
Indústrias "Artefama" Sociedade
Anónima
Santa Catarina

CONCESSIONÁRIA DE
REVESTIMENTOS .
"CONVEST" LTDA,
Nome Comercial

ARTEPAMA_
7...kistria Brasileira

Termo n.° 683.898, de 22-2-1965
Concessionária de Revestimentos •
"Convest" Ltda.
São Pau

CONVIIST
SZA Paulo - Capinai
Classes: 41, 42, 43 e 44
Titulo de Estabelecimento

M DFES CUO

VER NIEUlno

B ‘Ilas
caramslos, pralinés,
Mão ae obra ora revestimeuass em
eonstruorpastilhas goma de mascar e conicitos
-

Classe • 26
•
Artefatos de madeira, osso
não Incleidos em outras classes: &lias
las, anéis, alguidares, armações parei
balcões e nara vitrines, artefatos de ma-'
-leira pars raixas, tapume, bandejas.
barris saldes. batedores de carne, caia
xas, ca.xões. caixotes, cavaletes cunhai
cruzetas, cubos, acinte, colheres, eco
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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 Departamenos
Nacional da Propriedade Itedustrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
tos para pães. cepos para cosinha, ca- válvulas de . descarga, válvulas de reTermo n.9 683.914, de 22-2-1965
bos par ferramentas cantoneiras: engra- dução, vacuesnetros, válvulas elétricas Bras-r-r,`"•'8 S.A. Adubos Orgânicos e
dados, estrados, esterinhas, estojosc, exde vácuo, ventiladores
Químicos
premedeias, embalagens de madeiras, esSão Paulo
Termo n.° 683.910. de 22-2-1965–
cadas fôrmas, gaiolas, guarnições para
Ceibê
Comercial e linonst.dora
porta-blocos, guarnições para cortinas.
Belinky Ltda.
guarnições de madeiras para utensílios
São Paulidomésticos, garfos, malas de madeira
palitos, pratos. pipas, inos puxadores.
BRAS — HUMUS S/A.
prendedores de roupas, pedestais: moADUBOS ORGANICOS
nogramas, pasinhas, garfinros e colhebEIBE-COMERCIAJ,
res para sorvetes, palitos para deates,
E QUÍMICOS
E IMPORTADORA
rodinhas, rolos, rosários suportes de ma
Nome Comercial
deiras táboa de sassar roupas, tabus
BELINKY LTDA.
de carne, tonéis. torneiras, tambores.
Termos. na. 683.915 a 683.920, de
tampas e vasos
22-2-1965
Nome Comercial
Termo s.o. 683.907, de 22-2-1965
Bra -"*" el S.A. Adubos Orgânicos e
"Bar e Restaurante "Heidel-Bero" r tda. Termos na. 683.911 e 683.913, de
Químicos
São Paulo
São Paio22-2-1965
Ceibê — Comercial e Importadora
BEIM-BEBO
Belinvy Ltda.
—b Paulo-CapitP'
São Paulo
Classe 41
serviços de bar e restaurante
Termo n.o 683.908, de 22-2-1965
tidüstria e Comércio N. Feres Ltda.
São Paulo

9

•

COROATEX
Indústria Brasileira
Classe 1
COres e tintas para tingir, colorir,
ectampar e pintar tecidos em
geral
Termo n.9 683.909, de 22-2-1965
Eletro Refrigeração Madi Ltda.
São Paulo

ISA DI
Indástria Brasileirp

"te

Classe 8
Para distinguir: Abajour, acumuladores,
acetinômetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anemómetros, aparelhos
de televisão, apsrelhos de ar condicionado. aparelhos para iluminação, inclusive os considerados acessórios de veiculos, aparelhos para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromográficos. aparelidada e volume, radiadores, rádios. retentores de graxa e óleo, receptores.
regadores automáticos, registros para
vapor, gás. água e outros líquidos quando não considerados partes de máquinas.
reatores para luz Csiorescentes, refrige,taÇÃO doméstica e industrial, registradores, resistências eletricas, reles, sorveteiras. sorveteiras elétricas caseiras,
coquetes, sinaleiros, sereias da alarme,
soldadores elétricos, toca-discos. tomadas e jnterruptores elétricos. torneiras.
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica. telescópios, taceametros, televisão, taxímetro, torradores
de cereais. trenas. transformadores, telefones, tostadeiras. telégrafos. tripés
para fotografias, válvulas para rádios,

Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentas
de tôda espécie, artigos de metal
artisticamente trabalhados, artefatos
de metal, artigos domésticos de
metal e alumínio. utensihos para uso
doméstico, .cutelaria em geral e outros
artigos de qualquer metal não incluídos
cm outras classes, acessórios para veiculos, alicates, alicates cortantes. ancinhos, 'alavancas, arrebites, arruelas, argolas. aldravas, armações de metal,
abridores de latas, arames lisos e farpados, aparelhos de chã e café, refrescos.
assadeiras, açucareiros, almotolias, arpões, arpões de carregar, arcos de Sei
:a, arcos de púa, brocas, baldes para
gelo, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bombonieres, bridões para
animais, bules, bebedouros, bolsas de
aço, colheres para pedreiros, baterias.
caixas de metal para portões, compoteita% colheres para bolos, chaves, cremonas, chaves de parafusos, calotas
conexões para encanamentos, caixas de
metal, chaves de tenda, chaves inglezas, cabeções, canecas, copos, cachepots, centros de mesa, coqueteleiras,
caixas para acondicionamento de alintcntos, caldeirões, caçarolas, • chaleiras,
cafeteiras, conchas, cuscuzeiros, coadores, colheres, cavadeiras, canoa de
escape de metal, catracas e
corta-arames
Classe 8
Balcões e câmaras frigorificas,
geladeiras e refrigeradores .
Classe 6
•
Compressores, condensadores a água,
secadores e secantes'
Discos gravados

°MN

•NDúSTRiA BRASILEIRA

Classe 41
AlcachoP .as. aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos ..paar * animais, amido
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia avelãs, azeite. aze.tunas. banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
café em pó e em grâo, camarão. canela
St pau e em pó. cacau. • carnes, chá
cansnelos. chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho. creme de leite. cremes
alimenticios croquetes, compotas. can.
pica coalhada, castanha, cebola. condi
mentos para alimentos. culorantea
cnouriços. 'dendê. doces, doces de fria.
tas, espinatre, essências alimentares, em
p odas. ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias. tavas, te.
cuias. flocos, tareio, fermentos, feijão
figos. trios, frutas secas naturais e crts
talizadas; gricose. goma de mascar, gor
duras, grânulos. grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce. berra
mate, hortallças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite em pó, legumes em
et.n.eerva. lentilhas, linguiça, louro, mas
sas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão unas.
as de tomate, mel e melado, mate. mas.

sas p ara mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. na
Ze 8; óleos comestiveis. ostras. ovas.
Pies. p laos prlines. pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patêa • petit-pois. pstilhas. pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para na+
mais. requeijões, sal, sagu, saidinhas
sandutches. salsichas, salames, sopas •n
latadas. sorvetes, sucos de tomates e de
frutas: torradas tapioca, tâmaras, talha
rim, tremoços, tortas. tortas rara alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 1
Para distinguir: Adubo g . ácidos sani
tários, aguas desinfetantes e para fins

PRECO DO NúMERO DE HOJE: CR$ 10

sanitários, apanha moscas e insetos (41
goma e papel ou pAíselão), bactericia
das, baraticidas, car!!",paticidas, creosoto
creosotalina, creosotos. desodorantes,
desinfetantes, detumadores, esterminados
res de pragas e !servas daninhas, fera
tilizantes, tosfatos. tormicidas. Jungido
das, furnigantes, glicose para fins vetes
rinários, herbicidas, inseticidas, inunda
fugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos ara animais, aves e peixes, óleo.
desinfetantes e veterinários, petróleo'
sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas, Sungicidas e
desinfetantes, preparações e prdoutoil
inseticidas, desinfetantes e veterinários,
raticidas, remédios para fins sanitário*
e desinfetantes para fins agricolas, hon.
ticCas, sanitários e veterinários, vacina
para aves e animais, venenos contra tusetas, animais e hervas daninras
Classe 4
Substâncias e produtos de origem ans
mal, vegetal ou mineral, em bruto c*
parcialmente preparados: Abrasivos eo
bruto, argila refratária, asfáltico en
bruto, algodão em bruto, borracha en
truto, bauxita, benjoim breu. cânfora
bruto, chifres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e aricuri. crias
de cavalo, crina em geral, cortiça cai
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas
enxofre, fédhas, fibras vegetais, flor
secas, grafites, goma em bruto, granitel
em bruto, kieselghur, liquidos de plantas. Iates em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos, madet.
ras em bruto ou parcialmente Caba
Ihadas, em toras, serradas e aplainadas
mica, mármores em bruto, 6ixdo di
manganes. óleos de cascas vegetai',
tadas, piche em bruto, pedra calcaria
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plombagina em bruto, pó de
moldagem para tundições. pedras btl.
plantas medicinais, pedras em bruta
quebracho, raizes vegetais, resinas, re,
sinas naturais, resíduos, testeis,
se – e, talco em bruto, xisto,
betuminoso e silício
Classe 1
Slosstâncias e preparações químicas
usadas nas indústrias
Classe 45
Plantas, sementes e mudas para a agrt
cultura, a horticultura e a floricultura,
Flores naturais
Class.: 46
Para distinguir: Amido, anil, azul dl
Prússia, alvaiade de zinco. abrasival
algodão preparado para limpar metaia
detergentes, espremacetes, extrato di
anil, fécula para tecidos, fósforos ck
cêra e de madira; g goma para lavan.
cleria.._ limpadores dé luvas, liquide-s de
branquear tecidos. liquidos mata-gordu.
ras para roupas e mata óleos para ton.
pas. oleina. óleos para limpeza de carros, pós de *branquear roupa. salicato
de sódio. goda cáustica sabão em pó,
sabão comum sabão e esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados

