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SEÇÃO -111
ANO XXIII - N. 122
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE Do DIRETOR
GERAL
Rio, 25 de junho de 1965
Reconsideração de Despachos
Lei bus Mendel Miller - no recurso interposto ao indeferimento do
têrmo 129.572 - modêlo industrial
- para: Gravatas com duas faces De acórdo com o artigo 63 do Decreto 535 de 73-1-1962, e pareceres
da D. Patentes, nego acolhimento ao
pedido de reconsideração apresentado e mantenho o inicial indeferimento do modêlo pleiteado por sua falta
de novidade e originalidade.
• erbania - Indústria de Calçados
Ltda. - no pedido de reconsideração
do despacho de deferimento do tèrsno 131.277 - modèlo industrial para: Nôvo modêlo de solado para
alçados - do requerente: Fábricas
3ennade S. A. - De acôrdo com
artigo 63 do Decreto 535 de 23-1-62
parecer do Sr. Diretor da D. Patentes, nego acolhimento ao pedido
de reconsideração apresentado e
mantenho o inicial despacho concessivo do modélo pleiteado, visto que
não foram convincentes as razões do
mesmo.
Cia. de Tintas e Venizes R. Montesano - no pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do
termo 129.415 - modêlo de utilidade - para: Nôvo acondicionamento
de tintas à base de latex - De acôrdo com o artigo 63 do Decreto 535
de 2 3de janeiro de 1962, e pareceres da D. Patentes, nego acolhimento ao pedido de reconsideração apresentado e mantenho o inicial despacho que indeferiu o modêlo pleiteado, visto não haver matéria patenteável no mesmo.
Diversos
Joaquim Ortiz Monteiro - no
processo de p rorrogaçoã do tèrmo número 675.491 - Aceita-se ainda o
pedido, mas não se exime o requerente do pagamento de taxa vigente, isto pôsto, cumpra a exigência da
Seção de Prorrogações.
EXPEDIENTE Do DIRETOR
DA DIVISÃO DE PATENTES
Rio, 25 de junho de 1965
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n. 9 4.048 de 29 de dezembro de 1961.
e mais dez dias para eventuais juntadas de recursos, e se do mesmo não
tiver valido nenhum interessado. ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a , comparecer a êste
Departamento a fim de efetuarem o
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
pagamnto da primeira anuidade denN.° 134.513 - João Salvador
tro do prazo de sessenta dias na for- Cilento..
ma do parágrafo unico do artigo 33
N.° 134.638 - Walter Homann.
do Código da Propriedade Industrial,
N.° 134.658 - Orlando Puratpara que sejam expedidas as respec- tini.
tivas cartas patentes:
N.° 134.659 - Manoel Domingos
rivilégio de Invenção Deferidos
Rodrigues.
N.9 127.852 - Um enfeite era forS.° 134.809 - José Saler.
ma de vidrilho aplicável em tecidos
N.° 134.851 - Geyser Pinto,
para finalidades ornamentais, e seu
N.° 134.888 - Lucio Cardin Fi-.
respectivo meio de aplicação - relho e Braz Molina Lopes.
querente: Akram Wafa Dajani.
N.° 134.907 - José Soldan.
N.9 129.669 - Aperfeiçoa mentos
N.° 134..932 - Alcides de, Souza
poltronas - requerente: Cari Heinz
Cardoso.
Bergmiller.
N.° 134.930 - Mitsuo isribashi.
N. 9 134.983 - Aperfeiçoamento em
N.° 134.999 - Pirelli Saps, Socolchões de molas - requerente: Manoel José Dias Novais.
ejeta Per Azioni.
N.° 135.029 - Extraction ConModêlo de Utilidade Deferidos
tinue de Sind.
N.9 115.381 - Nóvo tipo de suporN.° 135.109 - Indústria e Cote regulai/el retratavej para prancha
de desenho ou mesa - requerente: mércio Roupas Cita Ltda.
Dalton Ramos Brandão.
N.° 135.110 - American Can
S. 130.877 - Novo aparelho Company.
para tratamento dos cabelos a vaS.° 135.143 - Docifrut Indás.
por permitindo aquecimento dos
gazes quando em funções de se- iria de Doces L ida.
N.° 135.162 - José Bento Pecador - Requerente - Aleindo
droso.
Tavares Cordeiro Campos.
N. 135.141 - Georg Deineter
Modelo industrial eeferido:
e Laias Ladar.
N. 130.736 - Nilva e original
N.' 135.159 - Masabi Furuconfiguração introduzida em ve- kaw.
las para bolos - Requerente N.° 135.142 - Precision Valve
Sociedade Pluma Ltda,
Corporation.
Exigências
N. 135.185 - Molins Nlachine
Tèrnios com exigências a cum- Co. Ltd.
prir:
N.° 1 35.1 91 - Luigi Pramag
N.° 88.348 - Wanda C. Penha giore.
de Carvalho.
EXPEDIENTE DO LIRETOR
. N. 118.729 - Flavio Fererira
DA DTV1S)(0 DE MARCAS
Pinto.
S.° 124.425 - 'Molins Machine
De 25 de junho de 1965
Company Lirnited.
Notificação:
N.° 127.774 - Ilelcy Francisco
da Costa.
Uma vez decorrido o prazo de
N. 129.641 - Lares Produtos recurso previsto pelo art. 14 da
Domésticos Ltda.
Lei n.• 4.048 de 29 de dezembro
N.° 130.075 - Sociedade Pau- de 1961, e mais 10 dias para evenlista de Artefatos Metalúrgicos So- tuais juntadas de recursos, e do
ciedade Anônima.
mesmo não tendo valido nenhum
N.°' 134.243 - Metalúrgica He- interessado serão logo expedidos
leny Ltda. - Indústria e Comér- os certifieseleos abaixo.
cio.
Restauração de marca:
N. 134.339 - Eastman Kodak
N.° 409.096 - Sigra - Classe
•Company.
n.° 10 de Sociedade Importadora
N.° 134.460 - Ilaltricli S. A. Prassi Ltda. - Concedo a restauração.
Indústria e Comércia e Agro.

Nome comercial restaurado:
S.° 405.697 - Auto Volante Limitada de Auto Volante Ltda.
Concedo a restauração.
Marcas deferidas:
N.° 336.485 - Calciferol Lessa
- Classe 3 de Laboratório do Cacau Lesse Ltda. - Sem direito ao
uso exclusivo da expressão caleiferol.
N.° 355.177 - Norrnodyn Classe 3 de A. S. Corrêa & Cia.
Ltda.
N.° 403.201 - Estdela do Norte
- Classe 21 de Rodoviária Es-

trela do Norte Ltda.
N.° -428.725 - União - Classe
n.° 41 de Sociedade União de Lacticinios Ltda.
Marcas indeferidas:
N. 5'51.182 São Lucas Classe 41 de Sanatório São Lucas
Ltda.
N. 354.991 - tias - Classe 8
de Elias Cavalcante de Medeiros
e Walter Ribeiro da Silva.
N. 371.757 - Person - Classe
n.° 8de Perfumes Malibu Ltda.
S.° 386.646 - Vara - Classe 41
de Padaria e Confeitaria Vara Limitada.
N. 435.794 - Vitoria - Cla4se
n.° 44 de Charutaria Vitoria Ltda.
N.° 436.159 - Ninho - Classe
41 de Amancio G. Silva Represenatções Limitada.
N.° 437.439 - Texana (T) Classe 36 de Confecções Piramides
Ltda.
N.° 446.490 - Anglo Brasileiro
- Classe 50 de Cia. Angelo Brasileira de Investimentos.
N.^ 465.306 - Um Pinho Classe 2 de ACME - Mercantil e
Industrial Ltda.
Sinal de propaganda Indeferido:
N.° 416.658 - Cimbre Classe
n.° 17 de- Cimbre - Chnbra, Industrial Minas Brasil.
Titulo de estabelemimenlo
Indeferido:
N.° 304.589 - Fábrica Exacta
- Classes 8 11 de Fábrica Brasileira de Artigos de F otografia e
ótica Exacta Ltda.
-

N. 350.045 - Fábrica littrora
Classe 41 de Leoa Stahl.
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- As Repartições Públicas
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 deverei° fazê-lo até às
CHEFE DA soodo off garoacio
~ama oo SERVIÇO oa pueLicações
11,30 horas.
FLORIANO
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
- As reclamações pertinenles à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deGEO LO
verão ser formuladas por es•hamIIO de pubnoldlad0 clo lex podlewnt• de Chapartilmana.
crito, à Seção de Redação, das
111scionall de Propria.d ~ao linelusinlaa
Minlimearks
9 às 17,30 horas, no máximo
Inelle+patrta •,ÇonnársiND
até 72 horas apóss-a saida dos
Impresso naa oficinesou Departamento de hm:atoam Nacional
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
FUNCICENTÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o Semestre • • . Cr$ 600.. Semestre • • • Cr$
450/.
exterior, que serão sempre Ano
•
Cr$ 1.200; Ano
Cr
000J
ami ais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou uni ano. Ano
Cr$ 1.300; Ano
Cr$ 1.000j
- As assinaturas- vencidas
poderão ser suspensas sem parte superier da 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
renooacão com antecedência
a verificação do prazo de vali- que findará.
dade de suas assinaturas, na A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados prefe.

N.° 329.575 - A Calçadeira Classe 36 de Meguerdich hiellasasseriem.
N. 336.925 - Bella Vista
Classe 1 de Ivan Moinar.
N.° 356.084 - Casa Prata
Classe 10 de Casa l'rata S. A
Importação e Comércio.
N.° 371.153 - Hinia - Classe
n." 6 de 'tiram Filgueiras.
N. 372.505 - Desfiadere -•
Classe 36 de Mococa Fabril S. A.
N. 373.079 - Editóra Lep Classe 38 de Editôra Lep S. A.
N.* 373.080 - Editóra Lep Classe 38 de Editôra Lep S. A.
S.° 373:081. - I.ep Junior Classe 38 de F.ditôrte Lep S. A.
S.' 373.439 - Sea Star - Clas
se 18 de Jaime Furman.
N.° 373.535 -- I Ttil - Classe 40
de Ayrton Belmudes - Consideração a forma do clichê.

N.° 435.303 - Remar - Classe
n." 41 de Indústria Café Remar
Ltda.
• N.° 444.706 - Irta - Classe 8
de Iria Indústria Reles Celeruptores e Aparelhagens I.tda.
N.' 444.869 - Catega - Classe
n.• 32 de Cateca Editóra Ltda.
N. 444.958 - Gargalhada Classe 42 de Armando A. Rebelo
N. 444.965 - Rural - Classe
n.° 8 ele Indústria de Refrigeração
Constei Sociedade Anônima.
N. 444.985 - Guacury - Classe 16 de Indústria Madereira Guacurs Ltda.
N. 445.019 - Novotex - Classe 10 de Representação de Produtos Químicos e Farmacêuticos
Reqttifar Ltda.
N. 445.021 - Red G reen Classe 36 de Mendes &• Abreu LI-

EXPEDIENTE

D:versos:
Dr. A. Wander S. A. - No
pedido de retificação nas vias descritivas no registro 243.9875 Indefiro o pedido.,
.is° 457.370 - Indústria de Auto
Peças Glybras Ltda. - Aguardese a decisão do projeto de lei que
transita no Congresso Nacional,
visando dar solução as expressões
compostas co mo elemento Bras.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE INTERFERÉNCIAS
De 25 de junho de 1965
Notificação :
Unta vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.° 4.048 de 29 de dezembro
de 1961, e mais 10 dias para eventuais juntadas de recursos, e do
mesmo não tendo valido nenhum
interessado serão logo expedidos
os certificados abaixo.
Marcas deferidas:
N.' 272.584 - Fanavia Liasse 21 de Fanavia - Fábrica Nacional de Viaturas e Artefatos de
Madeira Ltda.
N.° 285.051 - Rio Negro Classe 42 de Lanches Bar Rio Negro Ltda.
N." 305.457 - Solidas da Indústria & Comércio - Classe g:.
de Empresa Jornalistica Comercio
& Indústria S. A.
N.' 305.458 - Diário Indústria
& Comércio - Classe 32 de Emprese] Jornalistica Comercio X. Indústria S. A.
N.° 320.982 - Revista Comércio & Indústria - Classe 32 de
Empresa Jornalística Comércio &
Indústria S. A.

N.' 373_566 - Mikro - Classe
n." 36 de Indústria e Comércio

N.° 374.72/ Salete - Classe
n." 41 de Rocha Hotel S. A. Cone exclusão de farinhas de toda
especíe.
N.° 389.765 - Drogasiq
Classe 3 ele Drogasiq Ltda.
N." 395.006 - Blue St;Ir - Classe 32 de Comercial Blue Star Limitada.
S. 400.477 - Sangotone Classe 3 de Laboratórios Gernballa
Ltda.
S.' 406.107 - Marte - Classe
n.° 49 de Indústria de Brinquedos
Marte Ltda.
N.' 423.593
Caspi CCSA. Classe 15 de Cerâmica Carpi S. A.
N.° 425.187 - Robaxin - Classe 3 de A. H. Robins Company,
Inc.
N. 425.190 - Donnazyme Classe 3 ele A. H. Robins Company.
N." 426.555 B Classe 49
de Erunswick Corporation - Sem
direito ao uso exclusivo da letra
N." 427.343 - rshninets Classe 46 de Csinas Siderúrgicas
de Minas Gerais S. A. Usiminas.
N.' 430 406 - Flash - Classe
n." . 8 de Neves & Cia.
N. 430.580 - Ginia - Classe 8
de Cima indústria Reunidas S. A.
N." 430.948 - Valente Classe. 6 de Seomac :Máquinas e Equinantentos Limitada.
N." 432.603 - Evidens Graph
--- Classe 38 de Evidens Graph
1 -''-riais de Escritório Ltda.
S." 433.138 - Seutex -- Classe

renrialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do

Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, pura fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
•- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$
se do mesmo
ano, e de Cr$
por ano
decorrido.

rnitada.

S." 445.455 - Ferradura Cotn
Globo - Figura - Classe 21 de
Allmanna Svenska Ekejtriska
Aktiebolaget.
N." 447.345 - Aerolen - Classe 3 de Laboratório Euterapico
Nacional S. A.
N.° 447.435 - São Luiz - Classe 39 ele Siqueira & Ferraz.
N. 447.453 - Pele - Classe 41
de Indústrias de Chocolate Lacta
S. A.
N.° 448.166 - Intertecnica --Classe 40 ele A Metalúr g ica Interteenica Limitada - Com exclusão. ele arquivos.
Insignia comercial deferidas:
n. 1 de Condoroil Tintas S. A
N." 452.8!;9 - Moto Retifica:louso exclusivo da expre,.ã.N u1-1
Com exclusão de tintas em ra Boscolo MII. - C.1:ies 6 e
traesmelte Conforme registro nú ' i p s:t
nnuear e preparações 33 de Mm rio Boseolo - Ata 111
mero 290.737 do requerente.
para aparelhos superfícies.
do Código. •

de Calçados Mikro Ltda.
N." 373.931 - Old Fisherinen
- Classe 41 de Irmãos Salton Limitada.
N." 374.229 -- Disco - Classe
n.° 1 de Indústrias Quimiegs Good
Luck Ltda.
N." 374.443 -• Ideal Cltrarósro
- Classe 1 de Ideal S. A. Tintas
e Vernizes - Sem direito a expressão C/trafôsco.
N. 4 374.444 - Ideal ullrasinte.
tico - Classe 1 de Ideal S. A.
Tin' s e Vernizes - Se mdirelto
ao uso exclusivoda expressão ultrasintetico.
N." 374.445 -- ideal oltraesmalte
Classe 1 de Ideal S.
Tin•
tas e Vernizes - Sem e1 reto
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N. 373.777 - Ideal S. A. TinN.° 444.234 - Schmidt - ClasN. 330.222 - Baby - Classe
n.° 41 de Produtos Alimentícios se 28 de Indústria de Saltos Sch- tas e Vernizes.
S." 406.750 - Olivio Bodrigues
midt S. A.
Baby Ltda.
N.' 422.888 - José Marques de
N.° 444.341 - Joalheria WindN.° 330. 997 - Campana - Classe 39 de Campana S. A. Indústria sor - Classe-13 de José Coelho Jesus.
'de Artefatos de Borracha • e Cal- & Irmãos Limitad.
N.° 422.895 - Parfumerie L.
çados,
N.° 444. 667 - Presidente - Piver.
N.° 443.624 - Mario Tissei.
N. 339.212 - Ciclomens - Classe 16 de Construtora PresiN.° 444.541 - Charalembe MarClasse 3 de Laboratórios Biosinte- dente Sociedade Anônima.
S.° 444.740 - Tiller - Classe cos Zavitsanos.
tica Sociedade Anônima.
N.° 444.847 - Ilefinadorii PauN.° 339.434 - Café Oliveira - n.° 8 de Emprêsa Cinematográfica
lista S. A.
Classe 41 de Sebastião de Oli- Tilter Limitada.
N. 444.962
Nicolau Sehuery
N.° 444.794 - OBO - Classe 21
veira Mattosinho.
N. 445.078 - Usina Açucareiro
N.° 430.244 - Hidrotone - de Indústria Mecânica O. B. C. LiParedão S. A.
mitada.
Classeld de Cintas União Ltda,
N. 446.462 - Engenharia e
N.' 366.571 - Itape - Classe
N.° 444,913 - Matchless - Automação Ltda.
41
de
Paulo
de
Moraes
Hunn.•
Classe 28 de Frigorifico Armour
gria.
S. 447.380 - Rogerio de Sido Brasil Sociedade Anônima.
N.° 444.989 - Controlex - queira Delduque e Hercilio Anota
N. 370.619 - Turingue N.° 447.392 - Cameron do BraClasse 36 de Bernardini • Cursi. Classe 50 de Controlex Contábil
sil Indústria e Comércio Ltda.
N.° 371.230 - Pinheiros - Ltda.
N.° 447.410 - Amynthas PeN. 446.100 - Neo Enterol Classe 42 de Distilaria Pinheiros
Classe 3 de Probiotical Lohorató- reira do Amaral.
Ltda.
N. 447.414 - Ravaglio & Sus•
N. 371.392 - Vai Levando - rios Limitada.
sala Ltda.
Classe 32 de Rádio S. A. Mayrink
N.° 448.163 - Enxugador ProN. 447.415 --- Ravaglio & SasVeiga PRA-9.
lar - Classe 29 de José João.
sala Ltda.
S.° 371.457 - Normobrinquil N.° 448.192 - Cotar - Classe
N.° 447.417 - Chanétts Sandea
Classe 3 de Laboratório Farmacêu- n.° 50 de Cotar Investimentos LiIndústria e Comércio Ltda.
tico Vitapan Ltda.
mitada.
N.° 447.456 - Jaragtiá Clube
N. 371.758 - Pearly - Classe
N.° 449.659 - Canazul - Clas- Campestre.
n.° 8 de Perfumes Malibú Ltda.
se 42 de Distilaria Cavalo Preto
N.° 448.164 - Lanches Casa
N.° 371.806 - Itapiranga - Ltda.
Kibbe Ltda.
Classe 42 de Flores & Lopes.
N.' 474.431 - Carioca - ClasN. 448.171 - Texcolor S. A.
N.° 372.430 - Capela - Classe se 32 de Raimundo Vergillo C. 13eneficindora de Tecidos.
n.° 42 de Bar e Café Capela Ltda. Silva e Gonçalo Coelho dos Santos.
N. 372.648 - Café Aliança EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Frase de propaganda indefeTRANSI0EHENCIA E LICENÇA
Classe 41 de Comércio e Indústrias
rida:
Mello Fernandes Ltda.
•
Rio, 25 de junho de 1963
S.* 447.459 - O Uniforme tete
N.° 372.759 - Toolbras - ClasVeste o Brasil - Classe 36 de Sa- Transferéacia e Alteração de Nome
se 6 de J: II. Berk & Cia. Ltda.
de Titular de Processos
e Filros Ltda.
N.° 372.953 - Drogafarto - lim
N.° 331.655 - Padaria Duas NaForam mandadas averbar as seClasse 3 de Farto & Cia. Ltda.
N.° 373.361 - Choco - Classe ções Ltda. - de Padaria Duas Na- guintes transferências e as alterações
de nome:
n.° 43 de Nebratex. Indústria e Co- ções Ltda.
Luiz Filiolia Pilho - transferênComércio Indústria Representa- mércio, Importação e Fsportação
Titulo de estabelecimento In- cia para seu nome
das marcas ções - Art. 117 n. • 4 do Código. Ltda.
deferidos:
Santo Antonio, número 170.274 Casa
de Móveis Santo Antonio, núN.° 444.245 - Belemino SabaN.° 373.396 - Radiomelodias N.° 304.524 - Instituto de
254.794 - e dos títulos de esdin - Classe 3 de Emprêsa Aguia Classe 32 de Editóra Preludio Li- Assistência Nossa Senhora de Fá- mero
ta belecimentos - Casa de Móveis
Branca - Art. 117 n.° 1 do Có- mitada.
tima -•Classe 33 de Aristides Nu- Santo An t onio, número 219.125 - e
digo.
S.° 373.812 - Metalux - Clas- nes da Costa Junior.
Casa de Móveis Santo Antonio, núS.° 445.437 - Confeitaria e Pa- se 16 de Metalux Indústria e CoN." 344.204 - Incorporadas mero 255.299.
nificação l'ax - Classes 41, 42 e mércio Ltda.
Vitória - Classes 16 e 33 de InLa boratórios Franco Brasileiros
43 de Confeitaria e Panificação
N.° 373.966 - Rosas - Classe corporadora Vitória Ltda.
Docta
S. A. - na alteração de noPax Ltda. - Art. 117 n. • 1 do n." 41 de Bar e Café das Rosas
me da titular da marca - Timagol,
N.° 352.024 - Confecções Ca- número
Código, nas classes 41, 42 e 43.
Ltda.
r7fl.609.
Usina São Francisco do Quilombo
N.° 374.387 - Nova Paulista - rioca - Classes 33 e 36 de InN.° 447.386 - Escola Crarme
dústria
de
Luvas
Carioca
Ltda.
A. - na alteração do nome da ti- Classe 33 de Cielia Thereza Classe 41 de Bar e Café Nova PauN.° 447.542 - Saboaria Triun- tular
na marca - São Francisco do
licéa
Ltda.
Leal Coqueiro - Art. 117 n.° 1
fante - Classes 46 e 48 de nselmo Quilombo, número 173.237.
N.°
374.415
Roxmor
Clasdo Código. •
Bispo dos Reis.
Emprèsa Cinemas São Luiz Ltda.
N.° 447.387 - Curso Charme e se 36 de Joseph Moram'
- transferência para seu nome
Exigências
Elegancia - Classe 33 de Clelia
N.° 389.494 - Resinpla - Clastitulo - Odenon, número 176.091. do
Thereza Leal Coqueiro - Arti- se 28 de Resinas Sinteticas de
Térinos com exigências *a cum- Casa dos Botões Ltda. - na trans.
firencin para seu nome do titulo:
go 117 n." I do Código.
Plsticos S. A. Ilesinpla.
prir:
Casa dos Botões, número 176.600.
N.°
403.067
Pan
Pesca
S.°
305.985
Germano
Under
Marcas indeferidas em face
Classe
41
de
Pan
Oesea
Indústria
&
Cia.
Lida
Ferramentas Belzer S. A. Indústria
dos registros apontados:
e Comércio - nas alterações de noe Comércio S. A.
N.' 323.590- Nlillan Ltda. Pro- me da marca - Mayle,
N.° 274.895 - Titan - Classe
n. Q 177.893
N." 416.639 - Cedroleo - Clas- dutos Farmacêuticos.
- duas alterações, de acõrdo com a
n. • 8 de Importadora Americana
se 46 de Manufatura de Produtos
N." 338.937 - Deutsche Edison Serão.
S. A. Comercial e Técnica.
Acordeons Universal S. A. - na
Akkumulatoren C,ompany GeseNN. 291.737 - Socic - Classe King Limitada.
alteração de nome da marca
S.° 425.632 - Cacique - Classe chaft Mil Besebrankter Ilaftung.
n.° 8 de S. A. Costa Tar gi no In
Acordeons Universal - n. 9 '178.798.
-dústriaeComéc. n." 6 de "Cacique Auto Peças Ltda.
N." 372.630 - Sacora Indústria
Perfumes Coty S.A.B. - transfeN.° 306.343 - Atlantica - ClasN.' 426.170 - AI j- Classe 8 e Comércio S. A.
rência para seu nome da marca
se 11 de Atlantica Mercantil e Im- de Staatsbedriif Artillerie InrichN.° 373.345 - Borla 5, A.
Chypre - numero 205.081.
portadora Ltda.
tin
Produtos de Alimentação.
Indústrias Reunidas Irmãos Spina
N.° 426.473 - Yarnane - Classe
A. - transferência para
N. 307 762 - Alta Classe N.° 373.521 - Aguiar & flayirn; S.
nome da marca - Forum - seu
Classe 23 de Salomão GandebrAnn n." 21 de Indústria MecArtica Yanúmero
N.°
374.632
Armazens
Gerais
207.314.
mane
Ltda.
N.° 320.011 - Benarsa - ClasMaracanã Ltda.
se 36 de ilenvenuto, Narduzzi S. A.
N.° 428.604 - Luxar - Classe
N.° 444.924 - Frigorifico Emhart Corporation - na transferência e alteração de nome da tiIndústria de Calçados.
• 44 de Rodolfo Korali.
Armour do Brasil S. A.
tular na marca - Emhart - núN.°
430.742
Loção
Cheveux
N.° 325.526 - Rio de Janeiro
mero 208.301.
Diversos
Noirs
com
h-3
Classe
48
de
F.
- Classe 42 de Bar e Café Rio de
Perfunies Coty S.A.B. - transfeTêrmos
aguardando
anterioriXavier & Cia. Ltda.
Janeiro Ltda.
rência para seu nome da marca N.° 437.824 - Café Ctabera - dades:
- número 227.427.
S." 326.264 - Três Nações - Classe 41 de Izabel Antunes ToN.° 373.776 - Ideal S. A. Tin- L'Aimant
Comércio São Domingos S. A. Classe 41 de Prego & Filhos Ltda. ledo
tas e Vernizes.
pede para ser anotada nos titulo*

Nome comercial deferido:
N. 224.033 - Casa de Bonecas
Marilit Ltda. - Il. 109 n.° 3 do
Código.
N.° 373.390 - Indústria Saciouni de Lubrificantes mal S. A.
de Indústria Nacional Lubrificantes S. A. - Art. 109 n. • 2 do
Código.
N.' 374.105 - Pereira, Fernaneds & Cia. - Classes 23 e 33 de
Pereira, Fernandes & Cia. - Artigo 109 n..* 2 do Código.
Título de estabelecimento deferido:
N. 374.107 - Casa Pereira,
Fernandes - Classe 23 de Pereira,
Fernandes & Cia. - rt. 117 n. • 1
do Código.
N.° 374.720 - Salete - Classes
na. 41, 42 e 43 de Rocha Hotel
5. A. - Cob exclusão do genero
de comércio de café e farinhas de
Vidas espécie de acórdo com o artigo 117 n.° 1 do Código.
N.° 375.891 - Reorga - Classes 33. 21, 23 e 24 de Paulo Alvaro Berger & Luiz Tzirulnik Art. 117 n.° 1 do Código.
N. 420.199 - Fundo Premiável
Cobrantil - Classe 33 de Cobrantil Cia. Brasileira Financial ImobiHária e Mercantil - Art. 117
n. • 4 do Código.
S. 425.516 - Bazar de Sé Classes 8, 11, 13, 23, 25, 28, 29, 30,
30, 37, 41, 42, 48, 49 e 31 de Indústria de Roupas Terpatex S. A.
- Art. 117 n. • 1 do Código, com
Inclusão da classe 31.
N. 426.154 - Theodor Wille Classe 33 de Cia. Theodor Wille

de estabeleciment os - u alterações
de nome (duas) Galeria Elite - n. 231.139
cine Avenida - n.9 175.27/
Edifício Domingos Fernandes -Z.9 176.320
Cine Elite - nal 257.859
Cine Olido - n.9 231.140
Galeria Olido - n9 231.141
Avery Products Corporation - na
alteração de nome da marca - !CumXleen - número 235.006.
Hoffman International Corporation
na transferência da marca - Valefor - número 238.921.
Indústria de Sabões Vida Ltda. transferência para seu nome das
marcas - Sonho - número 239.057
- Vida, número 239.952.
Hoffman International Corporation - transferência para seu nome
da marca - Hoffman - número
245.554.
Eletrônica Brasileira S. A. a- na
alteração de nome do titular da marca - Protetor Ideal - n.9 251.472.
Hoffenan International Corporation
- transferência rara seu ncrne da
marca - The Hoff-Man - número
254.024.
Hoffman International Corporation
- transferência para seu nome das
marcas:
•
- número 257.793
•
- número 257.794
•
- número 271.081
Câmara de Literatura Evangélica
do Brasil - transferência no ra seu
nome da marca - Revista Bibliogrefica da Literatura Evangélica - número 261.527.
Casa, Vermelha Ltda. - transfe?anafa p ara seu nome -do titulo O Palácio Encantado dos Calçados
-.número 269.510.
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NP 480.409 - Ribamar Nunes Ps por fazer reagir tuna elelo.huannna
tendo a fórmula geral:
Vis. Ltda.
X.'480.413 - Jorge elas Lucas
TiRRRÉR
dc Cia. Ltda. - Prossiga-lie substituindo a classe 36 pela classe 0.

NP 480.467 - Tranaplan Transportadora Planalto Ltda.

480.468 - Leal, Freitas 6.4

ÁÁ

Leal Ltda.
NP 480.469 - Continental Joias
Ltda.
na qual os R representam átomOs de
N.9 480.474 - João Ferreira.
hidrogênio, radicais alcoilicos tendo
N. 480.489 - Navegação de Cabo- de 1 a 30 átomos de carbona ou suas

togam Paulista Ltda.
N.9 480.617 - Socedade Comercial
Oeste Ltda.
N.9 480.644 - Indústria Brasileira
de Bombas Hidráulicas Refoga S. A.
N. 480.645 - Plásticos Elter Ltda.
N. 480.667 - Clayebras S. A.
Montagens e Distribuição de Equipamentos Industriais.
N. 480.687 - João Augusto Sampaio.
N.9 480.698 - Chagas & Almeida
Ltda.
Privilégio - de Invenç5.#
TERMO N9 129.451
De 25 de maio de 1961
Union Carbide Corporation (Estados Unidos da América).
Título: Processo para a produção
de epsilon-caprolactonas e ácidos carboxilicos (Priv. Inv.).
Poston Característicos
1.9 - Uni processo para a produ-

çãi de uma epsilon-caprolactona e
um ácido carboxilico caracterizado

combinações, com um gás que contém oxigênio e um aldeído numa
temperatura de 20 graus a 80 graus C
na presença de um composto de cobalto, manganês, platina, paladio, vanádio, berílio ou cobre, e separar os
produtos formados.
29 - Um processo, de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado por ter o
aldeído a fórmula geral
R.' ORO
na qual R' é um átomo .de hidrogênio, um radical alcoílico tendo de 1
a 30 átomos de earbona ou um radical aromático.
39 - Um processo, de acordo com
o ponto 2, caracterizado pelo aldeído ser o formaldeído, acetaldeido,
propionaldeído, butiraldeído, iso-butiraldeido, valeraldeído, hexaldeido, 2etil-butiraldedo, ou benzaldeido.
49 - Um processo, de acôrdo com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado por dispersar o aldeído
num diluente inerte. ' •
59 - Um processo, de acôrdo com
o ponto 4, caracterizado pelo diluente inerte ser o acetato de atila ou
acetato de butila.
69 - Um processo, de acôrdo eorn
qualquer dos pontos precedentes, as41#1,

Exigências

Martini & Rosal S. A. Indústria e
Comércio de B ebidas na exploração do contrato do registro 216.947
- Arouive-se o pedido nor falta de
cumprimento da exigência. Quanto
ao p edido feito por - Gaston de
Lagranee S. A. - de transferancia
do mesmo reeistro 216.947 - Cumpra a exigência.
Processos com Pxigência a Cumprir
M. Francisco S. A. Representações
Comércio e Indústria - na transfeYência do registro 243.184.
Laboratórios Trevifarma S. A. act transferência do registro 243.485.
Coca-Cola Indústria e Comércio
Ltda. - na averbação de contrato
do reg istro 250.386.
Indústria de Freios e Friccão Lo'lambi Ltda. - na transferência do
registro 266 .5.
Bebidas Cacareco Ltda. - na
transferência do registro 268.215.

I REVISTA TRIMESTRAL
DE

JURISPRUDÊNCIA
DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
VOLUME 32 - ABRIL DE 1965
FASCIGULO 1

-

PREÇO: ca$ 1.300

** FASCÍCULO 11 - PREÇO: C:a$ 1.400

Diversos

QIE - Química Intercontinental
Farmacêutica Ltda. - na transferência do re gistro 206.824 - Arquive-se por falta de cumprimento da
exigência.
Fábrica de Colchão de Molas Inovação Ltda. - na transferência do
registro 245.970 - Arouive-se por
falta de cumprimento da exigência
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE MARCAS

- A Revista Tr4estral de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
contém a 1p2 téria que, anteriormente,. constituía o Apenso ao Diário 4
justiça._

•

A VENDA s'

Rio, 25 de junho de 1965

Na Guanabara

Exigências

Seçao de Vendas: Avenida Rodrigues Alves a.' 1

Têrmos com exigências a cumprir:
N.9 440.361 - Odilio Pedro Schuh.
-N.9 441.469 - Ordistex Organizasão Distribuidora de Explosivos Ltda.
N.9 480.431 - Nordestina de Artigos do Lar Ltda. - Noralar. •
N.? 480.432 - David Josuá & Filho Ltda.
N.9 480.407 - Café e Bar Pena
Fiel Ltda.

Agência I: MinistOrio da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo IlarKoo de Reembolso Postal
Em Brasília

Na Sede cio D. I, N.

=eterizado pela proporção molar de
aldeído para ciclo-hexanona ser de
0,1:1: até 391.
79 - Um processo, de acôrdo com
o ponto 6, caracterizado pela propor.
ção molar de aldeído para ciclo-ha.
xanona ser de 0,5:1 até 2:1.
• 89 - Um processo, de acôrdo corp
quaisquer dos pontos precedentes, ca.
racterizado pela temperatura de reação ser de 25 graus a 25 graus C.
99 - Um processo, de acôrdo com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo gás que contém exi.
génio ser ar ou oxigénio.
10 - Um processo, de aeôrdo com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo catalizador ser um
composto de rutênio, platina ou paládio presente numa proporção de 10
a 500 partes por milhão de metal,
em relação ao pêso total dos reagentes.
11 - Um processo, de acôrdo com
o ponto 10, caracterizado pelo catalizador ser óxido de ruténio ou óxido
de paládio.
12 - Um processo, de acôrdo com
qualquer dos pontos 1 a 9, caracterizado pelo catalizador ser um composto de antimônio ou berílio, presente numa proporção de 10 a 200 pare
tes por milhão de metal, em relação
ao péso total dos reagentes.
13 - Um processo, de acôrdo com
o ponto 12, caracterizado'pela
zador ser o tri-óxido de antimônio
ou nitrato de berílio.
14 - Um processo, de acôrdo com
qualquer dos pontos 1 a 9, cometerizado pelo catalizador ser uni composto de vanáciio presente numa proa
porção de 5 a 200 partes por milhão
de vanádio, e merlação ao pêso total
dos reagentes.
15 - Um processo, de acôrdo com o
ponto 14, caracterizado pela catalisador ser o acetato de vanádio.
16 - Um processo, de acôrdo com
qualquer dos pontos 1 a 9. caracterizado pel catalizador ser um composto de zircônio ou cobre, presente numa proporção de 2 a 200 partes por •
milhão pe metal e mrelação ao pês*
total dos reagentes.
17 - Um processo, de acôrdo cone
o ponto 16, caracterizado pelo catai:.
zador ser o tetro-acetil-acetonato da
zircónio.
18 - Um processo, de acôrdo com
qualquer dos pontos 1 a 9, caracterizado pelo catalizador ser um come
posto de alumínio, presente nue&
proporção de 1 a 100 partes de alue
mínio, em relação ao péso total dos
reagentes.
19 - Um processo, de acôrdo com
o ponto 18, caracterizado pelo catana.
zador ser o acetato de .alurninio.
20 - Um processo, de acôrdo com
qualquer dos pontos 1 a 9, caracterizado pelo catalizador ser um composto de cobralto, presente numa
proporção de 0,1 a 60 partes por milhão de cobalto, em relação ao peso
total dos reagentes.
21 - Um . processo, de acôrdo com
o ponto 29, caracterizado pelo catalizador ser o nalienato de cobralto.
22 - Um processo, de acôrdo com
qualquer dos pontos 1 a 9, caracterizado pelo catalizador ser um composto de manganês, presente numa proporção de 0,1 a 20 partes de manganês por milhão em relação ao pê.
so total dos reagentes.
23 - Uns processo para a produção de uma epsilon-caprolactona, e
um ácido carboxílico como aqui descrito, com referência aos e ilustrado
em qualquer dos exemplos 1 a 25.
Reivindica-se, de acôrdo com a Con
vençâo Internacional e o Art. 21 do
Código da Propriedade Industrial, a
prioridade do pedido correspondente
depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América,
em 31 de maio de 1960 sob n 9 32.595.
(N9 31.381 - Data: 21 de junho
de 1963. - 011 I).
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de ac6rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo de. 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
•

Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
•

Termo n.° 688.188, de 5-4-65 • desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, caritnbadores, cola para papel,
Riolindo Representações Ltda.
coladores, compassos, cestos para corGuanabara
respondência, desenhadores, duplicadoter datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras. goma arábica, grampeaIndústria Brasileira y
dores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
Classe 41
Biscoitos, bombons, bolachas, balas, ca- grafites, minas para penas, máquinas de
ramelos, esocolates, confeitos, doces; escrever, máquinas de calcular, maquidoces de frutas, frutas cristalizadas, nas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimgoma ' de mascar e torta
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta.
Termos as. 688.194 e 688.195, de
cartas, prensas, prendedores de papéis,
5-4-65
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
Lanis Johann Fazer Ltda.
Sc'
ã Paulo
Termo n.° 688.196, de 5-4-65
Pedro Eduardo de Oliveira
•a

JOHANN FABER.65
L. Indústria Brasileira ,r

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em brancc) . álbuns
para retratos e autó,srafos, baldei (ex.
ceto para brinquedos) blocos para
coriespondêncla • blocos para cálculos
blocos para anot,-,:ções bobinas brochu.
rei não Impressas cadernos de escre•
ver cie; as cara documentas, carteiras,
caixas de papeláL cadernetas cader-

nos, calcas de cartão, caixas para papelaria. carões de vislas ca tões comerciais. cartões mdicoc confet. cartolina. cadeia-os de ' paiar l mr l imer ;ide
e en9 branco para desenho, caderuus
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas p lanográficas, cadernos de lembrança. carretéis de pa
palão. envelopes, ensaSlucrar para charutos de papel, encardenação de papel
ou p apelão. etiquetas, fólhas índices
fêlhas de 'celulose, guardanapos, livrai
não impressos, livros fiscais, livros de

contabilidade, mata-borrão ornamentos
de papel tr ansparente, pratos papelinhos, Papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressa°, pa p éis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, pape) i m p ermeável, papel em bobina para impreaaao, papel encerado,
papel higiénico, papel impermeável.
para copiar, papel para desenhos, pa-

pel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para Imprimir. papel parafina para embrulhos, p apel celofane,
papel celulose, p apel de linho papel
absorvente, papel para embrulhar ta.
baco, papelão rei ipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de p apel transparente sacos de papel

'REEMBRA
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catalogos, edições impressas, revistas. ór-

gãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionados. peças teatrais e cinematográficas, programas cir.
canses
Termos os. 688.197 a 688204. de
5-3-1965
Planbrás — Componhia Brasileira de
Planejamentos

Piantirãs
Indústria ,Brasileira
Classe 2

Substâncias e reparações quimicas
usadas na agricultura, na horticultura
na veterinária e para fias sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitários.
águas desinfetantes e para fins sani-

tários, apanha-moscas e insetos (de
goma e pfapel ou papelão), álcalis,
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
cresol. creosotalina, creosoto. d'esodorante, desinfetantes, defumadores. exterminadores de pragas e hervas dani-

nhas. esterilizantes embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos
fertilizantes, fosfatos, Sormicidau.• Nati.
pante:, fungicidas, gila= para fins
veterinários, guano, herbicidas, inseticl
das, insitifugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos para animais, aves
serpentinas tubos. postais dt cartão e peixes óleos desinfetantes e veter1
e tubetes de papel
nados, petróleos sanitários e desinfa
tantas. papel tumegatório, pós inseticiClasse 17
Artigos para . escri grio. almofadas para das, paraticidas. fungicidas e desistia.
carimbos, almofadas para tintas, abri- tantes. preparações e produtos baseti.
dores de cartas, arquivos, borrachas. cicias. gertnicidas desinfetantes e vete.
berços para rnataborrão. borrachas para rinarios, raticidas. remédios para tina
colas.. brochas p ara- desenhos, • cofres. veterinários, sabões veterinários e decanetas, canetas tinteiro, canetas para sinfetantes, sala para fins agrícolas.

borticuás, saaitários e veterinários panelas elétricas, aparelhos de refrigera
sulfatos, superfostataa, vacinas para ção, rádios, refletores, sorveteiras, alia
relhos de televisão, válvulas e velas
aves e animais, venenos contra insetos.
animais e hervas dadinhas
elétricas
Classe 6
Classe II
Máquinas destinadas à construção e Para distinguir ferragens e ferramenta,
conservação de rodovias e suas partes de trada espécie, artigos de metal
artefatos
trabalhados,
integrantes, motores 'elétricos, alternado- artisticamente
res, geradores para 'corrente continua e de metal; artigos domésticos de
alternoda, plainas limadoras, plainas de metal e alumínio, utensílios para uso
mesa, tórnos mecânicos, máquaras de doméstico, cutelaria em geral e outros
cortar e serrar, máquinas amassadeiras, artigos de qualquer metal não incluidos
misturadoras e distribuidoras de concre- em 'outras classes, acessórios para vaito e barro, máquinas compressoras, má- culos, alicates, alicates cortantes, anciquinas adaptodasp ara movimentar terra, nhos, alavancas, arrebites, arruelas. ar.
trituradoras e pulverizadores, frezas, golas, aldravas, armações de metal,
marteletes, bombas centrifugas e rotati- abridores de latas, arames lisos e farpavas de deslocamento e a pistão, dragas, dos, aparelhos de chá e café, refrescos,
máquinas operatrizes de precisão, má- assadeiras, açucareiros, almotolias,
quinas nivelodoras, turbinas e máquinas pões, arpões de carregar, arcos de serra, arcos de ptia. brocas, baldes para
escavadeiras
gelo, bigornas, baixelas, bandeias, baClasse 7
cias, baldes. boinhonieres, bridões para
Máquinas e utensílios para serem usa- animais. p ules, bebedouros, bolsas de
dos exclusivamente na agricultura e aço, colheres para pedreiros. baterias,
horticultura a saber: arados, abridores caixas de metal para portões. comporeide sulcos, adubadeiras, ancinhos me- ras, colheres para bolos, chaves, crecánirnos e emplilhadores ocmbinados, monas, chaves de parafusos, calotas,
arrancadores mecânimos para agiam) conexões para encanamentos, caixas de
tura, batedeiras p ara cereais. bombas
metal, chaves de fenda. .:haves
para adubar. ceitadeiras, carpideiras ias. cabeções. canecas, copos, cacheceifados para arroz, charruas.para agri- asots, centros de mesa. coqueteleiras,
cultura, cultivadores, debulhadores
destocadores. desentegradores. esmaga caixas. para acondicionamento de alicores para a agricultura, escarriticado mentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras.
nas ,agricolas, terradeiras, gadanhos cafeteiras, conchas, 'cuscuzeiros, cGaeores, colheres, cavadeiras, canos de
res, enchovadetras. facas para máqui
escape de metal, catracas e
garras p are arado, grades de discos
corta-arames
ou dentes, má q uinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas. má

calinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra
má q uinas p erfuradoras para a -agricul.
aum. máquina: de plantar, inotoo:sarnas, algumas reg adeiras. triaaufnas de
-oçar, de semear para sulfatar de
useg uir, de triturar ds esfarelar terra
para irrigação, para matai formigas e
outros insetos, para hurritar e aulven.
zal desinfetantes p aia adubar parz
agitar e espalhar palha, para colher

Clalse 21

Para distinguir: Veiculos e suas partel
integrantes: Aros para bicicletas. auto
móveis auto-caminhões, aviões, amor
tecedores, alavancas de câmbio, braços'
breques: braços para veículos. bicicle.
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões
carros,' tratores, carros-berços. carros.
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carroçerias. chassis, chapas ciralgodão, para colher cereais máquina. culares para veiculos cabos de veiculos
am assadoras p ara fins ag r
ícolas, de corrediços. para veiculos, direção deslicortar árvores, para espalhar. para ca çadeiras. estribos, escadas rolanes elepinar, rnáquins combinadas para 5e. vadores para assageiros e ara carga,
mear e cultivar de desbanar. para a- engates para carros. eixos de direção,
silar máquinas e moinhos para forra.
freios, fronteiras para veículos, guidão,
gens. máquinas ros cadoras, ordenado. locomotivas. lanchas, motociclos, molas
res mecânicos, raladores
mecânicos ro- motocicletas, tnotocargas, moto furgões,
los comp ressores para a agricultura, rodas •para bicicletas, raios para biciclesa cradeiras, serneadelraa, secadeiras. tas, reboques, radiadores para veiculoe
semeadores de terra. tosadorea de gra. manivelas, navios. Ônibus, para-choques,
ma, tratores agicolas, válvulas para para-lamas, para-brisas pedais pantões
.náquinas agrícolas
rodas para veículos, selins. tricicles
rantes para veiculas, vagões. velocipeClasse 8 .
Para distinguir: Aparelhos de pó, apa- des, varetas de contróle do abgador e
relhos de ar refrigerado aquecedores acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
carros e toletes para carros
anteparos, bobinas, antenas, abatiours,
condensados es, chaves elétricas, chaves
Classe 28
automáticas, comutadores, chicotes para Para distinguir: Artefatos de material
automóveis, cabos e condutores elétricos. plástico e de nyion: Recipientes fabrichaves de tomadas, colimadores, diais cados de material plástico, revestimenenceradeiras, expremedores elétricos, %- tos confeccionados de substâncias ani.
geies, fusiveise, máquinas fotográficas, mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
faróis, geladeiras, interruptores, isqladta armações para óculos, bules. bandeias.
res, aparelhos de intercomunicação, li bases para tele 4ones. baldes, bacias. bolqidificadores, limpadores de parabrisas. sas, caixas, carteiras chapas, cabos
luzes trazeiras para veículos, lanternas. para ferramentas e utensílios. cruzetas,
mostradores, microfones, manômetros, caixas para acondicionamento de ali.
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mentos, caixas* de material plástico para
baterias. coadores, cosa, canecas, colheres. conchas, cestas para pão, ceei.
' abas capas para -álbuns e para livros
cálices, cestos. castiçais para velas
. caixas para guarda de objetos, crtu•
choss coadores para chá, descanso pára
.• pratos. copos e 'copinhos de plástocc
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes.. cOlherinhas, •pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhas de plastico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico cai ba• lagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos.' espumas de
nylon, esteiras, enteites para automóveis; massas anti-ruidos. essoadores de
pratoss h,nis, formas para doces,- fitas
Isolantes, tiltnes, tios de ceSilose, fechos
. para bolsas.- tacas, guarnições, quarta.
ções para chupetas e 'mamadeiras. guar.
arções para .'porta-blocos. guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de trutas e legumes, .guarnições de ma.
teria, plástico: para ctensilios
objetos
guarnições para bolsas, gartus. galerias
, para- cortinas. jarros. laminados. pita- ticos, lancheiras. mantegueiras. maeiss
onnées. pendedores de -oupas. puxadores para- móveis,, pires, pratos, palitei
ros, pás de co
. sinha. pedras pomes, arti
Roa protetoes para documentos, pu:adores de tripa para uso doméstico
porta-copos, - porta-niquela,. porta-notas,
porta-documentos, placas, sebires, todinhas, recipientes, suportes suportes para
guardana pos. saleiros tubos, ti!Nelas.
tubos para ampolas, tubos para 'seringas • travessas, tipos de material piás.
tico, sacolas, 'sacos, saquinhos. vasilhames para acondicionarnenrá, vasos, atearas colas a trio e coa a não Incichias
em sutras classes. . para borracha, para
cortumes. para marcineiros para sapateiros. para vidros. pasta adesiva para
•
correias pasta e pedras para aliar
rebolos. adesivos para tacos adesivos
• 'para ladrilros e adesivos para azulejos
n:cões de material p lástico para indúa
-.
anéis, carretéis par tecelapets e guas
tria geral de plásticos •.
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veicuios, artefatos de borracha . não sacluidos em outras classes: Arruelas, argrilas amortecedores, assentos para cadeiras. borrachas para aros, batentes de
cofre. buchas . de estabilizador, buchas
buchas para umeio, batente de porta
• batente de chassis, bicos para mamadsi
tas, braçadeiras, bocais, bases para te,
lefones, borrachas para carrinhos indus
Wats. borracha para amorte,cedore.s.
• bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, 'cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bar
racha, chapas e centros de mesa, cor,' das de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de Mesa, calços de borra'
cha para máquinas, 'copos de borracha
para freios, dedeira& desentupideiras
fôrmas de borracha.. guarnições pass
automóveis, guarnições para veiculos,
discos de mesa, descanso para pratos
encostos, ernbolos. esguichos. estrados
esponjas de borracha em quebrajacto

para orneiras, fios de borracha lisos,
lancheias para escolares, lâminas de
borracha para degraus. listas de borracha, manopla". maçanetas, protetores para • para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pe:
dal de partida, petas para businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, • rodizios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para ' móveis: sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal do breque, se,iembaio e isolador, suportes, semi.
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, Solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação 'aos frios telegráficos e telefõ
nicos, travadores de porta, tigelas
tigelas, tampas de borracha para conta.
gotas, tiras de borracha para . elaboração de substancias químicas
Termos as. 688.205 e 688.206, de
5 -4- 65
mpanhia Brasileira ci.c
Ptarbtás —
Plansiamentos
São Paulo

/''PLANBRAS -Companhiaï',
Brasileira de Planejamentos

Termo n.o 688.210, de 6-3-1965
Renato de Souza Freitas'
•
Guanabara •

Registro— Exportadnr
Classe 32 .
Unia publicação impressa

Tern= •0 688.211, de 6-3-1965
Renato de Souza Freitas
Guanabara
'sor

Directorio de Alalc
Classe 32
Uma publicação impressa
Termo ,n.° 688.212. de 6-3-1965
Eucatex S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

•FORMIDUk
e INDUSTRIA !BRASILEIRA

Papel Para forrar casas, massas antla
ácidos para uso nas construções, pazpara portas. tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, eia.
quetas, portas, portões, piaos, soleiras
ques de cimento, vigas, vigamentos a
vitrõs
*Termo n. 9 688.214, de 6-3-1965
, General Telephone `8 Electronics'
Internacional Incorporated
Estados Unidos da Américo

HÀLOL I.GHT
•
Classe 8
Equipamento e aparelho de radio e de
televisão, e partes e acessório, dos mesmos; válvulas eletrônicas, dispositicot
elétricos e lâmpadas elétricas
Termo n.° 688.215, de 6-3-1965
Companhia Brasileira de Incentivo ao
Turismo
•
Guanobara

Bresiieira

•

Classe 50
Classe .16
Fundar e estabelecer no Brasil tuna
Divisões,
paredes
divisórios,
chapas,
IS.
Ciasses: 2, 6, 7, 8, 11, 16 21, 28;
rede de turismo
lhas e pranchas (coladas entre si) de
33, 39 e 50
fibra de madeira prensada;' de polpa e ...Teimo n.o 688.216, de 6-3-1965
Titulo de estabelecimento
fibras prensadas, isolantes; termo- Engenharia de Comtagens e ConstraNome comercial
acústicas, paro construção de paredes, ,
ções Eletcromccânica N. E.
• Termo n.9 688.207. de 5 4-65
ferros, assoalhos, tabiques, pajeia e
•
Limitada
Jowal Cabalareis° Ltda
•
portas
Guanabara
Guanabara
Termo n.9 688.213, de 6:5-1965
Soma Materiais de- Construções
Limitada
São Paulo

Jowai

Classe 48
Artigos de cabalareis°

Termo n. 9 688.208, de 5-4-65
Gráfica Santa Bárbara Ltda.
Guanabara

g
Classe 50

Gráfica em gerai
Termo n.° 688.209, de 5-4-65
Gesena Comercio e Representações
Ltda.
, Guanabara

Classe 50
Plásticos. embalaqrns. couro. viçlítos em
geral

SOMA

INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classe 16
Para distinguir: Materiais paar construções e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulejos, batentes balaustres. blocos de cimnto. blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, .caibros. caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para Ciso& edifica
ções premoldadas. estuque,, emulsão de
base asfáltico, estacas. esquadrias, estru
rimas metálicas para construções, lame'
las de metal. ladri lhos. lambris, luvas
de junção, lages, lageotas. material iso
lauta contra frio e calor. manilras, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pro.
duros de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
sas de cimentc e cal. hidráulica, pedra
produts betuminosos. Impermea
bilizantes liquidas ou sob outras formas
sara revestimentos e outros como nas
vimentaçâo peças ornamentais de d1 . .nto ou gesso para tetos e paredes
•

Classe 50 •
Projetos, construções e montagens
. electro-mecânicas
Termo n.° 6W.217. de 6-3-1965
Fabrico de Roupas Epsom S.A.
Guanabara

CAMISA'
LAVE E USE

PSOM
Classe 36
Camisas
Terizio . n°. 688 .218, de 6-3-1965
Lonas LuneM Ltda.
São Paulo
s'
,

TOLDOPEIRA
Indústria Brasileira
Classe, 31—
Lanas

I
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Ctrmo n. 9 688.219, de 6-3-1965
Lonas Lunera Ltda.
São Paulo

rTOLDOPLRA
trldástria Braeilaira
Classe 31
Lonas
-V6r-7nos
—ns. 688.220 e 688.221, de
6-3-1965
Companhia Quimico Industrial "C.11"
São Paulo

DURACI L
Indástria Brasileira

J6
Para distinguir: Materiais para constru.
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos. patente& balaustres. bla
coa de cimento, bloros para pavimenta
çào. calhas. cimento. cal. cré. chapas
Isolantes, caibros. caixilhos: colunas;
danas para coberturas. caixas dágua
caixas para coberturas. caixas dágua
caixas de descarga para etlxon. edifica.
ções premoldadas. estuque. emulsoo de
base asfáluco, estacas. esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, !ages, lageotas. material iso
lante contra trio e calor, manilhas, mas
asa para revestimentos de paredes, ma
deiras para construções, mosaicos, pra
dutos de base as‘áltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, unpermea•
bilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação, aças ornamentais de ci.
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas andrcidos para uso nas construções, parquetas. portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tuboe de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, busques de cimento. vigas, vigamentos e
vItrós
Classe 1
ruiu as prérsia, azul ultramar. Cum'.
aio em pó para pintura, ácido nitrico.
alumen, água oxigenada. água tas, álcool para fins industriais, alvaiade.
anti-corrosivos. ácido arsênico, brilhantes a óleo, bromoteto de amianto, bicro.
matos, cloreto de 'sódio. cloreto de
amónia cloreto de potássio, carbonato
de sódio. corantes para uso se indústria
mineral, creosoto para indústria, carbonato de magnisia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes goma-laca
preparada, glicerina para uso na in
dústrIa. hiposolfito de sódio. lodurete
de amônio. idrosolfito. laca, massa t
base de óleo para correção de pinturas.
nitrato nicas, potássio de 46dio po.
CP,su, mira uso na indasela. secantes
pAna tintas, sais de arsênico usados
(1 49 trainstria, sulfatos. tintas, tintas a
álcool vernizes a álcool

cados de material p lástico, revestimen. pes. fantasias- fardas para mílitares co
tos confeccionados de substâncias ani- legials, fraldas, galochas, gravatas gor.
mais e vegetais: Argolas, açurareiros, roa, jogos de lingerie. jaquetas biques
armações para óculos, bules, bandejas, luvas, ligas, lenços, mantAs. melas
bases para telefones, baldes, bacias- bol- inaleis, mantas, mandrião, mantilhas, pis.
MAJEST/L
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos któs. palas. penhoar, pulover, oelerinaa
'Indústria Brasileira
para ferramentas e utensílios, cruzetas, peugas ponches, polainas, pijamas. me
caixas para acondicionamento de ali- dia% perneiras, quimonos. regalos,
C..lasse 36
mentos, caixas de material plástko para robe de chambre, roupão, sobretudos
Paz. distinguir: Artigo. de vestuários baterias, coadores, copos. canetas. co- suspensórios, saldas de banho, sandálias
e roupas feitas em geral: Agasalios. lheres, conchas, cestas para pão. cesti- soeteres, iiorts, sungas. atolas ou rdacka
aventais, alparcatas, anáguas blusas, nhas, capas para álbuns e para livros. tukr, toucas. turbantes, ternos, uni
formes e vestidos
botas, botinas. blusões, boinas, baba- cálices. cestos, castiçais para velas,
douros, bonés, capacetes, cartolas,. , cara caixas para guarda de objetos, cartuTermo n. 9 688.225, de 6-3-1965
puçaa. casação, coletes, capai. chalea chos. coadores para chá, descanso para
R açú clio Bar e Restaurante Ltda.
cachecol& calçados., chapéus, cintos pratos, copos e cophilos de mástiros
São Paulo
cinta", combinações, carpinhos. calças para sorvetes, caixinhas de plástico
de senhoras e de crianças, calções, cal. ara sohvetes, colherinhas, pásinhas,
çaa, camisas. camisolas. CRIO jactas garfinhos de plástico para sorvetes, forR E ' ? UOIO'
pes, fantasias, fardas para militares. co. minhas de plástico para sorvetes, discos
legais. fraldas, galochas, gravatas, gol.. embreagens de material plástico, embaroo. logos de angarie, jaquetas, laquês lagens de material pistico para sorveClasse 41
luvas, ligas. lenços, mantõs, meias. tes, estojos para objetos, espumas de Lanches, refeições prontas, 5rituron e
ruaiós. mantas. mandrião, mantlhat. pa- nylon. esteiras. enfeites para automó- salgados. Bolinhos, croquetes, churras.
atóis. palas, penhoar, pulover. pelerinas veis, massas anti-ruidos. escoadores de cos, cuscus, cochinhas, carnes, empapeugas. ponches. polainas. pijamas, pu- pratos, funis, formas para doces, tiras das, esfilhas, vibes, omeletes, pasteis,
nhos, perneiras, quitnonos, regalos isolantes, filmes, fios de celulose, fechos pizzas, salsichas, sanduiches, saladas,
robe de chambre, roupão, sobretudos para bolsas, facas, guarnições, guarni.
tortas e doces
suspensórios. saidas de banho, sandálias iões para chupetas e mamadeiras. guarTermo
n.°
688.227, de 6-4-65
sueteres. shorts. sungas. &tolas ou alac.ks, nições para porta-blocos, guarnições
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- p ara liquidificadores e para batedeiras Construtora Tal l avasso de Estradas
formes e vestidos
S. A.
de frutas e legumes guarnições de ma.
São Paulo
terial plástico para utensílios e objetos
Têrmo n. o 688. 223, de 6-3-1965
guarnições para bolsas, garfos, galerias
Alejandro I. Musafia
para cortinas, farras, laminados. plás. CONSTRUTORA
São Paulo
TALLAVAS80'
riços. lano/seiras, mantegueiras, malas, ,
DE ES TRADAS S.A.
orinóis. prendedores de roupas. puxadoMAJEVIC GOOD NYL
res de móveis, pires, pratos, paliteipás de cozinha, pedras pomes, artiIndústria Brasileira - ros.
gos, protetores par adocumentos
Nome comercial
Classe 36
:adores de água para uso doméstico
Termo n.° 688.228, de 6-4-65
Paia distinguir: Artigos de vestuários porta-copos, porta-niqueis, porta-notas.
Leonardo Bevilacqua
e roupas feitas em geral: Agasalhos porta-documentos. placas, rebites, rodiSão Paulo
aventai& alparcatas. anáguas blusas, nhas. recin . mites sunortes supor ..., para
botas, botinas. blusões. boinas, baba. guardanapo., saleiros, tubos, tigelas,
douros, bonés. capacetes, cartolas. cara- tubos para ampolas, tubos para serinRODEG
puças. casaçào. coletes, capas, chalea gas, travessas, tipos de material plásSíto Paulo—Capital i
cachecols, calçados, chapéus, cintos tico, sacolas, sacos. squinhos. vasilhacintas, combinações, carpInhos. calças mes para acondicionamer_to. vasos. Idde senhoras e de crianças, calções, cal- earas, colas a frio e colas não incluirias
Classe 33
ças, camisas, camisolas. camisetas. em outras classes, p ara bo rracha. Para
Titulo de estabelecimento
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. cortumes. para marcineiros, para sapasaias, casacos, chinelos, dominós, echar- teiros. para vidros, pasta ades:va para
Termo n.° 688.229, de 6-4 - 65
pes. fantasias. fardas para militares, co- correias, pastas e pedras para afiar
(Prorrogação)
legiais. fraldas, galochas. gravatas. gor- ri bolos, adesivos para tacos, adesivos C. E. S. A. — Comercial Engenharia
ros logos ds !ingeria. jaquetas. laquês. para 'adrilhos e adesivos para azulejos
S. A.
maiôs, mantas, mandrião. manam. Mi- anéis, carretéis, para tecelagens e guarSão Paulo
let6s. palas penhoar, pu/over. pelerinas. nições de material plástico ara indús4
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
tria geral de lásticog
abas, perneiras, go/monos, regalos.
PRORROGACAO
Termo n. o 688.226, de 6-3-1965
robe de chambre, roupão, sobretudo'.
C. E. S. A.
sus pensórios, grudas de banho, sandálias.
nl orimoya Magazine Ltda.
Indústria Brasileiral
meteres, aborta, sungas, atolas ou aliás,
São Paulo
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 16
MARIUOTA.
Termo n.° 688.224, de 6-3-1965
Substancias quirnicas, usadas em coneSociedade Comercial c Industrial de
truções e compostas de amianto e/ou
Máquinas e Plásticos "Saguiril"
Casas 36
outras fibra.., minerais ou vegetai., com
Limitada
Para distinguir: Artigos de vestuário, cimento e/ou outra. ligas hIdráttlIcas,
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos. com ou seta componentes, tais como
aventais, alpercatas. anáguas, blusas, areia, pó de pedra, trass. quartzo e
bota', botinas, blusões. boinas, baba- corantes; materiais de' construção, comdouros, bonés. capacète& cartola& cara- postos de amianto efou outras fibras
SAGUI RD
ouças, casacão, coletes, caos.., chales
• Indústria Brilidleir/1
ca c hecols. calçados, chapéu* cintos minerais ou legetals. tom cimento efou
:intas. ccenbinaçees. corpinhos calças outras ligas hidráulicas, com ou seca
de
senNoras e de crianças. calções. Ca)- - componentes, tais como areia. pó de
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material eas camisas, camisolas. camisetas pedra, frau, quartzo e corantes, em
plástico e de nylon: Recipientes (abri- cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros formato de chapas para todos os fina
Termo n. o 688.222, de 6-3-1965
Alejandro I. Musafip
São Paulo
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de construções e decorações. comprimidas ou não comprimidas, aparadas ou
não aparadas, lisas ou ora I uladaa (corrugadas). perfura:ias, estampadas, colaricis ou não coloridas, com ou sem
cobertura, possivelmente encoladas com
chapas de outras mates:as. por exemplo
caapas isolantes, chapas de metal e
outras, folheadas: deirannadas no seu
estado úmido para peças de camisa=
formatos, tais como por exemplo canais redondos, retangulares, abertos ou
te.hados, calaas para mrigaçae para
cabos, ca'has para águas taanais e receptores d'água, fumeiros. cum:eiras, ângulos, persianas. ejetoras de ar e recipientes de tôda espécie: tubos cora e
sela luvas para canalizaçars de agua,
rêdes cl ecabos, exaustores tubos de
ventilação, luvas de itiaçãc e tubos
curvos, luvas de redução, placa; para
piso à base de materiais plásaaos
Termo n.' 688.230, de 6-4-65
(Prorrogação)
S A. Fábrica Orion
São Paulo
InioáRosgite

Termo ri.° 688.236, de 6-4-65
de borracha, manoplas. ma.;auetna
zetores para para-lamas. p rutetwes de Nlatsushita Electric Industrial Co., Ltd.
oara-choques. pedal ia aceierador. peJapão
dal de partida. peras oara businas.
Pratinhos, p neumáticos. pontas de borr acha para bengalas e cometas. rodas

9)

.

Classe 40
Titulo de estabelecimento
Termos os. 688.240 e 688.241, de
Açotcc

SE EX

Para distinguir: Artefatos le borracha
borracha. artefatos de borracha para
veiculas artefatos de borracha nãe incluídos em outas classes: Arruelas. ar•
golas amortecedores. assentos para caClasse 1
Classe 21
deiras borrachas p ara aros, batentes de
cofre 'inchas de estal:4:2adoz buchas. Materiais sintéticos macro -moleculares
Assentos para automóveis
usados nas Indústrias
buchas para lumelo, batente de aorta.
Termo ta° 688.238, de 6-4-65
batente de chassis, bicos para mamadeiTermo n. 688.234, de 6-4-65
Uni p lan — União de Planejadores Ltda.
ras braçadeiras bocais. bases para teC. H. I3oehringer Sohn
Guanabara
lefones borrachas oara carrinhos IndusAlemanha
triais borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas. cochlm
de motor câmaras de ar, chupetas cordões massiços le borracha, cabos para
ferramentas chuveiros. calços de borracha, cha p as e centros ale mesa, cor
Classe 3
das de borracha. cá psulas 1, borracha
Um analgésico
Para centro de mesa calços de borra.
Termo na' 688.235, de 6-4-65
cha p ara má q uinas coros de borracha
r'
H. Boehringer Solan
para tratos. aedeiras desaatupideiras
Alemanha
discos de mesa. descanso oara pratos
encostos. émbolos. esguichos estrados.
es p onjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos.
f ór mas de borracha. guarnições para
Classe 50
/navais. guarnições de borracha para
automóveis guarnições para veiculas
Organização e administração de emlancheiras p ara escolares, i fiminas de
Classe 3
a-asas, serviços técnicos, contábeis, pesbarracha oara degraus. listas de borra- Um preparado analgésico, anti-nevrál- quisas de mercado, corertagens eia
cha p ara janelas e Para Portas. 'MON
gico, anti-flogistico e anti-pirético
geral e impressos era geral

INGODOK

93uitnan,

kl 11,, 00 C41111 O - Inkr0m. 0/14
1110 Dl 3041140

Classe 9
Para distinguir: Instrumentos musicais e
suas partes integrantes: Acordeão, arcos,
IIESTAURANTES PECAS
bandolas. bandolins, bombo, bonda
barniios. baterias, contrahaixos, cordas
_(PEIXES E CARNES)
para instrumentos musicais, cuicas, caiSao Paulo—Capita)
xa de rufo, clarinetes, cavaquinhos. castanhcaas, cravilhas para instrumentos.
cordais, cornetas, clarins, cordas e enClasses: 41, 42 c 43
cordoamentos p ara instrumentos musiTitulo de Estabelecimento
cais, estolas para instrumentos musicais
Termo n.° 688.232, de 6-4-65
cstardarte, fagote, flautas, gaitas. guitarras. gonzos. harpas, harmónicas, maDcgournois e) Co. S. A.
cata, maramas. ocarina, órgãos. piano,
Suiça
oandeiros. palheta, pianos. pianolas,
pratos, pistão. raecâo, realejos, surdinas.
saxofones, timbares, tamborins. trombones. tarrafas, tambores, triângulos, trota.
bones de varas, violas, violino e
Classe 8
violoncelo
Relógios de tôda espécie, despertadores,
Termo na' 688.237, de 6-4-65
cronômetros, mostradores e mecanismos
Geserschaft Für Technischen Fortschritt
para relógios
M. B. H.
Termo n.° 688.233, de 6-4-65
Alemanha
Farbenfabriken Bayer Aktiengesselschaft
Repúb'ica Federal Alemã

REROCIDON

E_A2.450 5049I0•00

QUALIDADE ESTILO E CONFORTO SEM IGUAL

Termo n.° 65'5.231, de 6-4-65
Walter Luiz Evangelista
São Paulo

E

PRORROGAÇÃO
; MOBILIARIA
PRIMOR
4 C... E .10

:nassiças. rodizios, revestimentos de
aorracha. rodas de borracha vara móveis. sanfonas de vácuo, suportes de
ilotor. sapatas do oedal de breque, sese:embalo e isoladores, suportes. semipneumáticos, suportes de Jantai°. Santonas de partida saltos, solas e solaaos
le borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos tios telegráticos e teletaslicos, travadores de porta. tildas.
-ubos, tampas de borracha oara contagotas. tinas de borracha p ara elaboração
de substâncias quanicas

PRESTIGE

Classe 39

Teimo n• 9 688.239, de 6-4-65
Pinho Breitman
Guanabara

Coniércio e Transportes
Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 16
Para distinguir: Sucatas em geral, material de construções e adornos de prédios em geral, stradas, etc... cimento,
ladrinos, telhas, zulejos, portas, janelas e etc...
Classe 33
Para assinalar companhia de transporte
Têrmo ri. • 658.242 de 6-4-65
Elo a Comércio e . Indústria Limitada
Rio de Janeiro

Classe 50
Para assinalar: Terviços de mão de
obras em geral, corte de sucatas eira
geral, remoção de sucadas em geral,
bem como serviços congèneres em geral
Termo n.° 688.243, de 6-4-65
Construtora Latrop S. A.
São Paulo

tiTRO1
Classe 16
Para distinguir: Materiais de construções: argila areia, azulejos, argamassas,
batentes balaustres. calras, cimento, cal,
cré, caixas de descarga, chapas isolantes caibros caixilhos, colunas, chapas
para cobertura, caixas dagua, edi 4icação p ré-moldadas, estacas, esquadrias,
farros frisos, gesso, grades. janelas, lamelas de metal, ladrilhos, lambris luvas
de lunção, !ages, Umectas. material iso!antes contra frio e calor, manilhas. madeiras para conatruções, mosaicos . proautos para tornar impermeabilizardes as
argamassas de cimento e cal hidráulico,
p edregulhoa, çaacas de pavimentação.
neças ornamentais le cimento ou gesso.
para tetos e na- a das parnuetes. portas,
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante 8sse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departarneuta
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.° 688.252, de 6-4-65
café em pó e em grão, camarão. canela. alimentIcios croquetes, compotas, cauFaz Tudo Ltda,
em pau e em pó, cacau, carces. cha pica. coalhada, castanha, cebola, condi
Minas Gerais
caramelos, chocolates, confeitos, cravo mentos para alimentos, colorantes,
mate, hortaliças, lagostas, lingtsa.s, leite chouriços, dendê. doces, doces de fru
goiabada, geléias. turva doce, herva tas, espinafre, essências alimentares, em
duras, granalos, grão de bico, gelatina. padas. ervilhas, enxovas, extrato de tu
condensado, leite em pó. legumes ers mate, farinhas alimenticias, lavas. féTermo n.9 688.244, de 6.1-65
g:ca coalhada, castanha, cebola. condi cuias, flocos, farelo, fermentos, leilão.
Construtora Latrop S. A.
mentos para alimentos, colorantes figos, trios, frutas sêcas naturais e cria
São Paulo
chouriços, dendê. doces. doces de fru- ses alimenticias, mariscos, manteiga
Classes: 1 a 50
tas, espinafre. essências alimentares. em. taazadas; gricose, goma de mascar. gor Subst?nclas quinticas e preparações usapadas. ervilhas. enxovas, extrato de to- mate, hortaliças, lagostas. lingisas, leite das, nas indústrias, na fotografia e nas
CONSTEUTORA
mate, farinhas alimenticias, tavas, ta- condensado, leite em pó. legumes em análises e pesquisas, substancias e pre.
LATROP S/A.
;tilas, flocos, farelo. fermentos, feitas, conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas. parações anti-corrosivas e anti-oxidaa.
tipos. frios, trutas sêcas naturais e cria margarina, marmelada, macarrão, atas tes. substâncias e preparações química*
talizadas; gricose. goma de massas, gur auras, grânulos. grão de bico, gelatina usadas na agricultura, na horticultura,
Nome comercial
conserva. lentilhas. Linguiça. louro, mas goiabada. geléias, herva doce, herva na veterinária e para fins sanitários,
sas alimenticias, mariscos. -nanteiga ia de tomate, mel e melado, mate, mas subst?ncias quimicas, produtos e prepaw
Tèrmo n.° 688.245, de 6-4-65
margarina, marmelada, macarrão, mas. sas para mingaus, molhos. moluscos rados para serem usados na medicina ou
Saboil — Comércio e Representações
ia de tomate, mel e melado, mate, mas mostarda, mortadela, nós moscada, no- na farmácia, subsáncias de origem ara.
Lura.
sas p ara mingaus, molhos. moluscos zes. óleos cornestiveis. ostras, ovas. nal, vegetal ou mineral em bruto ou
Guanabara
mcatarda. mortadela, nós moscada, tio. aass. piaos, primes, pimenta, pós para parcialmente preparadas e tino incluidaa
zts. óleos comestíveis. ostras. ovas. at aias. pickles. Deixes, p resuntos, pa- em outras classes, metais em bruto ou
tès. petit-p,,,, p stilhas, pizzas. pudins,
clât'S maos. primes, pimenta, oós para
parcialmente trabalhados, máquinas
p udins. pickles, peixes, presuntos. as- queijos. rações balanceadas para ani- suas partes integrantes não incluidas
ma s, requeijões. sei. sagm sardinhas.
:és. petit-pois, astilhas, pizzas, °adias:
outras classes. máquinas de agricultura
queijos, rações balanceadas para atas sal,duiches, ealsichas, salamea si.pas ea e horticultura e suas partes integrantes,
todástriai Brasileiro
masa, requeijões, sal, ' sagu. sardinhas. atadas. sorvetes, sucos de tomates e is grandes instrumentos agricolas, inclusikindulches. saisichas, sa:ames. sopas ea- trutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha. ve tratores, instrumentos científicos.
!ar,das, sorvetes. sucos de tomates e lei rxe tremoços, tortas, tortas para ali- aparelhos de uso comum, instrumentos
C:lasse 47
mento de animais e aves, torrões,
e aparelhos didáticos, molsles de teida etPara distinguir: Alcool para motores trutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha
toucinho e_v_ina_gre__
.1m. tremoços, tortas, tortas para aupecas acessórios de aparelhos elétrico*,
de explosão, carvão mineral. vegetal e
mento de animais e aves, torrões,
aparelhos tonográficos. cinematográficos.
Termo n.° 683.250, de 6-4-65
de turfa, coinbustiveis. fluidos para Istoucinho e vinagre
Dr. Christ:ano Germano Haberland e rad ofônicos, cinematográficos, máquinas
queiros," gás. gasolina, graxa, graxas,
I•alaides discos, lumes revelados, instruAulo Gelio Borges
para lubrificação. lubrificantes, óleos
Tèrmo n. 9 688.247, de 6-4-65
mentos musicais e suas partes integranRio Grande do Sul
eornbustiveis, óleos para freios. óleos
Rex Mal&
instrumentos, máquinas, aparelhos e
tes,
lubrificantes. óleos para iluminação e
Maranhão
petrechos. pa-a insdicina, a arte denta.
para geração de força, petróleo, que.
ia. a cirurgia e e nigiene, máquinas.
rosene
aparelhos e instalações hospitalares de
expurgo e fins análogos, ferramentas,
Termo n.9 688.246, de 6-4-65
•
4
ferragens e cutelaria eni geral, peque.
e Filhos Indústria e Cé-om iarrcio
4.ta-l'a •
aos art gos de metal, artigos de arma.
E. Ferreira e Filhos Indústria e
as
'
rinnos ibálheria e artigos de metais
Comércio S. A.
CÁ .17
precioso, ,,emi-precisos e suas imitaIndústria Bragdpira
Rio de Janeiro
ções, usados como adornos e pedras pre•
ciosas trabailsadas e suas imitações, viM',4.U1kAsim..
dros crista, e seus artefatos, artefatos
Classe 8
400 ORAM.ta
sie cerâmica, ra s como porcelana, faianAspiradores de pó para tapetes pisos ça, louça louça vidarda e outros, para
*
cortinas, cadeiras e estofa tos
uso caseira. asieuno, fins artisticos e teREX Ataltir
insta , r ções sanitárias, material
Termo n.° 688.251, de 6-4-65
RU* Do rII),
exclusivaments para Construção e adens.
•Cooperativa Tritcola Santo Angelo
PftrosliNAEIN
no de prédios estradas, artigos, máquiLtda.
nas instaiaçôes para escritórios e deseRio Grande do Sul
anos. arm:is munições de guerra e ca.
gê. explosivos fogos de artif:cio, Oves
Classe 41
e ovos on gerai. inclusive do bicho da
Café torrado e moído
•da. animais vivos, bovinos, cavalar,
Termo n.° 688.249, de 6-4-65
caprinos, galináceos e sulnos, apetrecho*
Casse 2
Maristela Lanches Ltda
navais e aeronáuticos, veiculo& e suas
Inseticida em líquido, em pó, em pasta
• Brasilia
partes integrantes, fios em geral para
e CM aspirais
*celagem e para uso comum, linhas de
Télino na 688.248, de 6-4-65
costura, para bordar, para tricotagem.
Padaria e Confai taria Santa Fé Ltda.
tecidas em peça em geral, artefatos da
Brasilia
algodão, anhamo, linho, luta, séda, li
• outras fibras, imagens, gravuras, estátuas estataatas, estampas manequins
INDUSTRIA BRASILEIRA
e análogos, manequins e análogos quaisquer obras de pintura e escultura, arteClasse 11
fatos de madeira, õsso ou marfins, arteAlcachofras. aletria alho. aspargos
I
fatos de palha ou fibra, artefatos t proIndústria Brasileira
aça:sat. alimentos paar animais. amido
dutos aábadas de origem animal, vage*
améndoas. ameixas. amendoim araruta
sal ou mineral, inclusive artefatos plas.
arroz atum aveia avelãs, azeite, azei
1;la g m- 4.1
C'a.sse
acos,
artefatos de substâncias qulinicas.
Ai.serv,tru.,
armila
alho
aspartsca donas banha. bacalhau. batatas, balas
vassala
nácar annitlito claar animais aanldo casemos bombons bolachas baunilha Óleo de linhaça, sn a s.t.s para paitura l esctSvas comuns, espanadores e
arnèraloas smoacaa amendoim erari..ta safa em pó e 0.tn grão. camarão. canela óleos para pintura, removedores, sabão ras, guarda-chuvas, bengalas e suas
partes integrantes. anéis para vedação,
iirro7 atuo: avela avelãs azeite arel
tfall e em pó cacau. carnes. chã neutro, secantes, tintas liquidas. sólidas
tonas banha bacallain batatas baia, saranielos. chocolares confe,tos. crav ou pastosas para madeira, dezoraçõe: e arruelas, álbuns, almanaques, anuários.
Motos de e.stabelecimento de atividades
vçrnizes
*5 "T5 twurhons bolachas baundhs
.eals com n nho rreme de leite. cremas
portõs persianas, pisos, papel para forrar casas solndeiras para porta, tijolos,
tubos de concreto, telhas, tacos, tubos
de ventilação. tanques de cimento, vigamento, venezianas e vita)

TupojE

SABOIL »

% feiro ;Ano,

MARCELO

e

Maristela Lanches

Santa Fé

ndústria Brasileira
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Publicação festa de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da, data da publicação começará
correr o Prazo de 60 dias para e deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
tenciona) da Propriedade Industrial aqueles que se . julg irem prejudicados com a concessão do registro 'requerido

nau comerciais (escolas. clubes, teatros,.
etc.), e outras que nau se incluem nas
demais ciasses (lavanderias, garagens
etc.), tapetes,' cortmos e panos para
assoalhos e paredes, linóleos, oleados e
encerados, inclusive para instalações
hospitalares, artefatos de couros e peles, arEgos de ves:uário, de toda sorte,
Inclusive de esporte e ' para crianças,
roupas de cama e mesa, papéis, papelão' e seus artefatos, artefatos de' borracha e de guta percha', móveis de matai. vidro, rnadena, estofados ou não.
subsçancias aliinenticias e seus preparados. ingredientes de alimentos: essências ,alimenticias, bebidas alcoólicas e
lermentadaa relrescos e ágias naturais
e artificiais. tabaco 'manufaturado ou
'aãO. artig i fLmantes, sementes e mudas para a agricultura, a horticultura,
e a floricuitura. subst?ncias e preparaOfes qu:micas, usadas na lavanderia, e
para Conservar e polir. combustíveis, lubrificantes e'substimcias e produtos destinados luhrificaçãc e ao aquecimento. artigos de perfumaria e toucador,
passa-tempco, petrechos e artigos para
-jogos de tôda eaperie. brinquedos t
fina exclus,varnente desportivos, art.goi
não incluidos em, qualquer das • classes
anteriores. — Aplicação: Para distinguir "o sina; 4e propaganda do requerente e ser usado em papeis de correspondancia. contabilidade, impressos, 'cartazes, taboletas, letreiros, displays. atilaras luminosos, Cartões, bilhaira. cupons, cheques. velculos, podende
garvada. falada ou impressa.
Termo n.° 688.253, de 6-4-65
(Prorrogação) —
(Prorrogação)
e
Pravaz Recordati Laboratórios S. A.
São Paulo

Terno n.° 688.255, de 6-4.65
Viuva Antonio J. ,Fernandes G Filhos
Ltda.
São Paulo

CASA "EMUNDES
S rto Paulo
Classes: 1, 4 e 17 •
Para distinguir indústria e cocajrcio de
material para pinturas em geral
Termo n.° 688.256, de 6-4-65
Sociedade Psicanalitca de POrta Alegre
Rio Grande dá Sul

Classe 3
SulÁtancias químicas,' vacinas bioculturas, preparados e preparaças para
serem usadas na mediana e na
farmácia

de. sódio, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria, carbonato de magnésia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
preparada, glicerina para asa na Ino
chistria, hiposolfito de sódio, .iodureba
de amónia idrosolfito, laca, massa &
base-de óleo para correção de pintaras,
nitrato, óleos, potássio de sódio. potássio para uso na indústria, secantes
para tintas, sais de arsénino usados
na indústria, sulfatos.- tintas tintas I
álcool. vernizes a álcool
Termos is. 688.263 a 688.265, de
6-5-1965
Moulinage Et Reforderie de Chavanoa
França

Revista Psicanalítica
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32 •
Para distinguir: Almanaques, agendas
anuários. álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas. órgãos de publicidades. programas radiofónicos. rádio-televisionados. peças teatrais e cinematográficas, programas. cio
canses

adosui
Indústria Biallileira
Classe 41
Roçdes balanceadas

Termos na. 688.261 e 688.262, de
6-3-1965
Addressograpr — Multigraph CarporaTermo n.o 688.257, de' 6-3-1965
tion, Charles Bruning Division
Distribuidora e Fornecedora de Auto
- Estados Unidos da América
Peças Elétricas Bezerra Ltda.
Glasse £2
Brasília
Fios de algodão, cânhamo, juta, 111,
nylon, fios plásticos. fios de seda naDistribuidora e Fornecedora
tural e rayon. para tecelagem, para
bordar, para costurar.tricotagern e crode Auto Peças Elétrica
chê. Pios e linhas de tOda espécie.
aço para pesca
Bezerra Ltda.
Liasse 17
Para distinguir: Almofadas para carimClasse 23
bos e para tinta, abridores de cartas, Para distinguir: Tecidos em geral, te1\lo' me Comercial
borrachas, arquivos,- berços para mata- cidos para confecções em geral, para
borrão. brochas. para cola ou desenhos, tapeçarias e para artigos de cama e
Termo ri.° 688,258, de 6-3-1965
canetas, canetas tinteiro, canetas para nesa: Algodão. alpaca, cânhamo. cetim,
Cia.
A. Bertuol, Moré
d e senhos- cortadores de papel, carbonos. raroâ. caseiniras.. fazendas e tecidos de
Rio Grande do Sul
carimbos. carimbadorei, cola para papel. lá em' peças, luta_ lersey, linho aviou.
craions, coladors, cestas para tonos- paco-paco, perca/Me, raiai, ravon, seda
pondenclas, desenhadores, datadores. es- natural, tecidos plásticos. tecidos inttojos para desenhos, estojos para lápis. oerateabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
estojos canetas. estojos com minas,
esquadros/ lápis em .geral. lapiseiras, laClasse 36
ares. gra fites para lapiseiras tintas pa- Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe' 33
ra escrever, tinta para desenhos, tinta
roupas feitas em geral: Acamai:soa,
Hotel
para marcar, goma arábica para colar tventaia alparcatas, anáguas. niuSas.
Termo n.° 688.259, de 6-3-1965
papeis, f uradores, máquinas e apetrecros bàta's. botinas. • blusões, boinas, babaA. Fraga
para apontar lápis, minas para grafites louros. bonés. capacetes, cartolas, caraRio Grande do Sul
minas para penas tinteiros, porta-tintei• ouças. casação. coletes, capas. chalea
rbs, porta-carimbos porta -ca ne tad. des- zachecols, calçados, chap Sus. cintos,
canso para lápis e canetas,' raspadeiras cintas, combinações. caminhos. calças,
de borrões réguas. po rta-cartas, porta de senhoras e de crianças, calções. calblocos, pincéis para desenhos, pastéis cas. camisas. camisolas, . camisetas.
de tintas para nesenhos, prensas, pren- cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
dedores de papéis, ganchos e estiletes saias, casacos, chinelos, doeninós.. achar- Indústria Brasileira
para papéis, prcevelos para pa péis. fi- pes. fantasias. fardas para militares. cotas para maquinas de escrever, molha. len!ais. :saldas galochas, gravatas. gort
4Ct
ros' fogos de dngerie. faqueias laciuês.
dores e comas.sos
Móveis em ger • de metal. vicio. de
luvas. "' ligas lenços. ma ntõs. melas.
•co madeira, estofados ou 1:13 inclu
Classe 1
•
'na ás mantasS mandrião manilhas osAve móveis ara escritórios . Armários Azul da prérsia. azia ultramar aluno- nós p alas pinhoar. pulover aderirias,
armários para banheiro e oara roupa• ruo em pó para pintura. 1‘tnic nítrico. wugas. ponches, polainas afirmas, pis.
usadas. 'almo fadas. acolchoados para alumen. água oxigenada. atina raz. ál- nhos. oCrneirai quitnonus, regalos,
mósris bancos balcões, n4nqueta5 cool para fins industriais alvaiade. mune cie chambre, roupão sobretudoa,
bandeias. donsiaiares berço. ',toalhas anti-corrosivos, acido arsénico brilham sitscansónos, saidas de banhcp, sandálias.
cadeiras. caminhos para chã e café tes a óleo, bromoreto de senónio, bicro- e , . teres. shorts sungas. stolas ou slacks.
conjuntos parp dormitórioa. sonlunto. matos, cloreto de sódio. cslareto de Pu:er. toucas hxbantes. ternos, uni.
para sala de jantar e sala de visitas amaino, cloreto de potássio carbonato
formes e vestidos

BRU,NINIG

Vinocap Hotel,

èlasse 3
Substánclas químicas, vacinas, hioculturas, preparados e preparações. para
serem usadas na medicina e na
'
farmácia
Termo n.° 688.254, de 6-4-65
Pravaz Recordai! Laboratórios S. A.
São Paulo

conjuntos para terraços, jardim e praia
coniuntos de armário§ e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
atratórics., cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões. divans. discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninha% estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas. mesinhas para rádio e televir
são, mesinha., para televisão, molduras
para quadros. porta-retratos. "poltronas,
Poltronas-camas, prateleiras, porta-cha.
°Eus. sofás; sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Tempo n.• 688.260, de 6-3-1965
Ração Tupi Ltda.
Rio Grande do Sul

Fraga
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a correr o prazo de 60 dias para

tas, reboques, radiadores para veículos.
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões:
rodas para veículos, selins, tricacles, tirantes para veiculos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termos
as. 688.269 e 688.270, de
Classe 3
6-3-1965
Um preporado farmacêutico usado no
Tagus S.A. Indústria de Relógios
tratamento de úlceras do estômago e do
São Paulo
duodeno e corno auxiliar no tratamento
do cancer
PRORROGAÇIO
Têrmp n.° 688.268, de 6-3-1965
Empreendimentos N. Fernandes S .A.
São Paulo

Timo n. 688.266, de 6-3-1965
o

Kitasáto — Produtos Biológicos e
Farmacêuticos S.A.
Rio de. Janeiro

CARIOCILIN

"TAGU6"
IND.

BRAsgLERA

Classe 43
Para distinguir: Aguas minerais, águas
gazosas artificiais, bebidas espumantes
sem álcool, guaraná. gazosa, essências
para refrigerantes, refrescos. rebigeran.
tes. sodas, sucos de frutas, si ões •
xaropes
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, vinhos
comostos, vermouth. quinado, fernet,
cognac, rhum, whisky, bitter, aperitivos, amargos, aceires, gins, absinto.
purnel, anizette, anis, genebra, kirch.
marasquino e vódca
Classe 50
Tèrmo
n. 688.271, de 6-3-1965
Para distinguir: Bilhetes de loteria, ear.
Indústria de Máquinas Archimedes
taxes impressos, literais de propaganda,
Limitada
cheques, clichês, cartões termosplasticos
São Paulo
de identidade, etiquetas impressas, faturei .folhinhas impressas. notas promissórias recibos e rótulos
PRORRW*
Tirmo n. 688.267.. de 6-3-1965
Empreendimentos N. Fernandes S.A.
São Paulo
4

o

o

0,0\11v
tx,

•
IrOUstria Bras:atira
Classe 6
Máquinas paro grami near
p

ata. entAawsas
/

.

y

IND. BRASILEIRA

Tèrmo n ° 688.275, de 6-3.19(,F
Panificação °melai Ltda.
Guanabara
.

i ri e ji
a

LJ%

Indústria 13rasiIeira

Classe 41
Classe 48
boachas, doces, pães e rosar
Biscoitos,
ex.
Para nistinguir: Perfumes, essências,
Térmo n. 688.277, de 6-5-1965
tratos, água de colónia, água de tauca.
dor, água de beleza, água de quina.
Moinso Fluminense S . A.
fiaria de rosas, água de alfazema, água
Guonabara
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, banPRORROGAÇÃO
dolina; "batons". cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos. óleos para os
4
cabelos, creme evanescente. cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da
peie e "maquillage depilatórios. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou nao, lapis para
000 FiLipillfitiott
pestana t sobrancelhas. preparados para
RACOES
embelezar cílios e olhos. carmim para
BALANCEADAS
Para os lábios. sabão e creme
oara barbear, sabão Iiquld perfumado
ou nao, sabonetes. dentifriclos mo pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pertabanhos, pentes, vaporizadores de pertas cílios: dum de louro. saquinho pariu.
asado, preparados era pó, pasta, liquiClasse 41
do e tijolos para o tratamento das unhas
Rações balanceadas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula: glicerina perfumada para os
Termo 11. 0 688.278, de 6-3-196.
cabelos 'e preparados para descolorir
Moinso Fluminense S.A.
unhas. cílios e .pintas ou sinais artifi.
Guonabara
mais. óleos para a pele
Tèrmo n.° 688.274, de 6-3-1965
Empreendimentos N. Fernandes S . A.
FORROGAÇÃQ
São Paulo
9

.^7.0\
1/11 NCC)

-

o

rosto

e

GIAMOAA

"EMPREENDIMENTOS
N.FERNANDES S/A"

0 05 FLIZIli!rt,-.

9

..4

"OURO LEÃO"

Nome Comercial

Térmo n. 688.272, de 6-3-1965
Tecnoger l S.A. Comérc o e lndástria

Para distinguir. Veauaa e suas partes
integrantes. Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de câmbio. braços
breques, braços para veiculo& bicicletas. carrinhos de mão e carretas, :ama
ahonetes a CalT03 ambulantes, caminhões
carros, tratorea, carros-berços, carros
tanques. carros-irrigadores, carros, car
roças, carocerias, chassis, chapas cirvadores para passageiros e para maga.
calares para veiculos. cebos de veiculas
corrediços, para veículos. direção desla
gadeiras. estribos, escadas rolan- :, ele
engates para carros, eixos de direção
freioa. fronteiras para d:tilos. cuidá°
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas. motocargas, moto furgões
rodas para bicicletas. raios para Weide

dros, porta retratos, poltronas, prateleiras, porta chapéus, vitrines e travesseiros
Termo n.° 688.273, de 6-3-1965
Man Chong Tong
São Paulo •

MILL1ON

Térrno a.° 688.276, de 6-3-1965
Moinso Fluminense S . A .
Cuonabara

PACC)
A.ES
BALANCEADAS

SOKt

IN n 9411114

PRORROGAÇÃO

IND. BRASILEIRA

Classx!'
Rações balanceadas

Para distingui' móveis em gerdl de metais, vidro ou madeira, estofados ou não

armários, almofadas, acokhoados. para
móveis, bancos balcões, ban uetas. ber
ÇOS. biombos, cadeiras, conjuntos para
sala de jantar e de visitas, conjuntos
para terraços. jardim e praia camas
cabides, caixas de rádios, coichões. dis
q

pensas. conjuntos de armários e

istal2H5 FKLIIIque

Térmon .° 688.280, de 6-3-196.
Livraria e Editôra Ed..n Ltdd.
Cuanakira

IRACItas
BALANCEADAS
lam/ttrew, 501e". •IUSIUMIA

qabl

netas para copa e cozinha, divisões. cavaria discotecas de madeira
çadeiras. escr;vaninh s estantes qual
da-roupas. mesas mesinhas vie + má
quinas de escrever rra;sinhas.
para tonógrafos Trinfr!nras para

INDLISTRIA BRASILEIRA O

,

r

Intls

11
R.:-ções balanceada'

CI.Hses: 73 e 50
TitIa

2496 Quarta-feira 30

• DIARIO OFIC n AL (Seção III)

Junho de 1965

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código .da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo çtP 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.o 688.279, de 6-3-1965
Moinso Fluminense S.A.
Guonabara

,

PRORROGAÇÃO

TRIGUEIRA

Termo n.° 688.284, de 6-3-1965 1 incluídos na classe 34; máquinas, apaCompanhia Parlemont Industrial Indús- relhos e instalações hospitalares, de expurgo e fins análogas, exceto móveis
tria de Perfumas e Artigos de Toucador
do classe 40
Guanabara
Classe 14
Empolas de vidro, recipientes de vidro,
tubos de vidro, vasamentos de vidro e
bitalões de vidro
Classe 28
Recipientea plásticos, tubos plásticos,
Indústria Brasileira
cabos plásticos e empolas plásticas

reancL11,i

Classe 48
Termo ra 9 688.290, de 6-3-1965
Para distinguir: Perturnes. essências, ex.
Sociedade Brasileira de Comestiveis
tratos aíd ua de colônia, água de toucaLimitada
der. água de beleza, agua de quina.
Guanabara
água de rosas, água de alfazema. água
para barba. !ações e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, banMON F119NENSE
dolina, batons. cca:meticos, fixadores
.
de Denteados, petróleos, óleos para os
RIO DE JANEIRO
cabelos, creme evanescente, cremes goa
-azarem*
durosos e pomadas para 'limpeza da pe.
le e "maquilage" depilarios, desodoClosse 41
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
Classe 41
e talco pefumado ou não. lapis para Substâncias alimentícias e seus preparaSubstancias alimentícias provenientes d
dos . Ingredientes de ahnientos.
pestana e sobrancelhas, preparados para
animais e vegetais, ingredientes de ali- embelezar dlios e olhos, carmim para
Esscencias alimentícias
mentos e preparados de substâncias para o rosto e para os lábios, sabão e creme
ésses fins, biscoitos, bolachas, batatas para barbear, sabão liquido perfumado
Ternio n.° 688.291, de 6-3-1965
Confecções Bang Ltda.
ou não, sabonetes. dentifricios em pó.
Termo n.° 688.281, de 6-3-1965
Guanabara
Pasta ou líquido: sais perfumados para
Solon Henrigues Gonçalves
banhos, pentes. vaporizadores de peric.
Guanabara
e cibos, rum de louro. saquinho pariume; escovas para dentes, cabelos, unhas
citado, preparados em pó. pasta, ligai.
INDOSTRIA BRASILEIRA
do e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
Classe 36
cuticular; glicerina perfumada para os
Confecções para homens senhoras e
cabelos e preparados para dsecoloClasse 41
crionças
rir unhas. cílios e pintas ou sinais artiArtigos da classe
ficiais. óleos para a peie
Termo na' 688.292, de 6-3-1965
Termo n.° 688.282. de 6-3-1965
"Pacot" Studio e Promoções Ltda.
Termos os. 688.28 8e 688.289, de
Moinho Sete Irmãos S.A.
Guanabara
6-3-1965
Minas Gerais
Editora Abril Ltda
São Paulo

C g t4 »
Indústria Brasileira

industria Brasileira

"PACOT"

gete
Termo n.9 688.283, de 6-3-1965
Diartes — Química Industrial Ltda.
Guanabara

Classe 31
Para distinguir: is csuintes artig as.
anéis de vedação para junções, arruelas,
bujões, barbantes. buchas, cordoalhas,
cordas. correas de. transmissão. canaletas, fitilhos, gajetas, lonas para freios
mangueiras. rolhas, tampas, tiras, tatu.
'as, tiras. tampões. tubulações para vadações e tendas
Classe 39
Artefatos de borracha e de guta percha,
não incluídos em outras classes
Termos os. 688:285 a 688.287, de
6-3-1965
S. A. Laboratório Americano
Guanabara

At:1E1211C IA £1,12L. 41 C7
Closse 46
Artigos da classe
Sabão em pó

Classe 10
Instrumentos, máquinas, a parelhos e
petrechos para a medicina, a arte dentária, a cirurgia e a higiene, exceto os

Indústria Brasileira
Classe 41
Ca çê torrado e moído
Termos ns. 688.297 a 688.301, de
6-3-1965
Tétano — Açobras Comércio e Indústria
Sociedade Anônima
São Paulo

Ã;Fhill COMM
UWOSTIUA artASTLEMA

Clacce 5
Artigos da classe
Classe 7
Artigos da classe
Classe 6
Para distinguir: 'Máquinas e partes da
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amasSadeiras. misturadot
de barro, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstrução e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carreto,
quinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras. pultla-s-se 3.3"
verizadoras. /rasas, politrizes, tranchas.
Planificação de programas de propagan- tesouras mecânicas. tupias. máquinas de
da, publicidade, desenhos, publicações abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
cmg eral, programas rodiofõnicas e de exaustores para forjas. bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
tclevisão, peças teatrais e
pistão para todos os fins. arietes. calcinematográficas
deiras e turbinas, injetores para calTérrno n.° 688.293, de 6-3-1965
dairas. válvulas e transportadores au"Pacot" Studio e Promoções Ltda.
tomáticos de alta , baixa pressão.
Guanabara
prensas hidráulicas. martelos mecânicos
e máquinas 11madoras. máquinas operatriaes, rotativas ou cortadoras para U31.
"PACOT" STUDIO E
nar ferro, eco e bronze. máquinas para
Indústrias de tecidos. teares. urdideiras,
PROMOÇÕES LTDA.
encanatôdas es puladeiras, torcedeiras.
meadelras, rolos e toletes. ;curadores
Para cereais, máquinas para fabricar
Nome Comercial
Papel e máquinas de impressão. (finam°r
Termo n. 9 688.294, de 6-3-1965
e receptáculos
Isohniro J. Corrfèa
Classe 7
Santa Catorina
Máquinas e utensilios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
is sulcos. adubadeiras, ancinhos mecânimos e em plilhadores ocmbinados,
arrancadores mecanamos para agriculINDOSTRIA BRASILEIRA
tura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, cei adeiras. carpideiras.
ceifados p ara-arroz charruas para agriClasse 41
cultura.
cultivadores
debulhadores
Palmito em conserva, ao natural
destocaclores . desentegradores, esmaga.

BANO

Classe 41
Substâncias alimentvcias e seus preparados. Ingredient esde alimentos.
Esseicias alimentícias

Termo n.° 688,295, de 6-3-1965
Termo n.o 688.295, de 6-3-1965
Hélio Amando da Silveira
Minas Gerais
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dores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras. facas para máquinas agricolas, ferradeiraa, gadanhas,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras. máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agrlcul.
tara. máquinas de plantar, motodiartuas. inquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semeai, para sulfatar de
torquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação. para matar formigas e
outros insetos, para burrlfar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para fins agricolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar. máquina combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para énaliar máquinas e moinhos para forragens. máquinas toscadoras, ordenado.
res mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sacradeiras, semeadeiras, secadeiras.
semeadores de terra. tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Classe 11
Ferragens e ferramentas de tôda espécie, cutelaria em geral e outros artigos de metal não incluidos em outras
ciasses: alicates, ancinhos, alavancas,
arrebites. arruelas. argolas. armações
de metal, abridores de latas, arames
lisos e farpados, aparelhos de chá e
café, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bolas, bolas de aço. colheres para
pedreiros, cadeados, correntes, chaves,
chaves de parafusos, conexões para
encanamentos, caixas de metal para
portões, comua. canos de metal, chaves
de fenda, chaves inglesas, canecas, copos. centros de mas, coqueteleiras, caixas para acondicionamento de alieneistos. caldeirões, caçarolas, chaleiras, ca.
feriras, conchas, cadinhos, colheres.
cvadeiras, cabos de metal, chuveiros
comuns. crivos, chaminés de metal dobradiças, espumadeiras, facas, facões.
guarnições de metal para banheiros e
bidês, jarras, limas, lâmians de barbear,
licoreiras, latas de lixo, letras e mimeme de metal, pratos, porta-gelo, portaissias. paliteiros, panelas, potes, porta
copos, serviço de metal para chá e
café, salvas, torneiras, trincos, taças
travessas, vasos, vasilhames

locomotivas, lanchas, motociclos, molas, listas de entradas e, saídas de vapores,
motocicletas, motocargas, moto furgões, cheques para viajantes, ordem de pagamanivelas, navios, ónibus, para-choques, mento, saques, fórmulas de pedidos de
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, remessa de dinheiro, fórmulas de pedidos
rodas para bicicletas, raios para biciclede cheques para viajantes frmulas
tas, reboques, radiadores para veiculo&
oficiais internacionais e chegues
rodas para veiculos, selins, triciclos ticomerciais
rantes para veículos. vagões. velocípeClasse 32
des, varetas de contrõle do afogador e Para -distinguir: Almanaques, anuários,
acelerador tróleis, troleibus, varâes de álbuns Impressos, cartazes. catálogos.
carros, toletes para carros
jornais nacionais e estrangeiros. publicações impressas, revistas programas em
Têrmo n. , 688.302, de 6-3-1965
rádio, televisão, jornais, programas raIndústrias Químicas Gonzalez Conde
diofónicos, peças teat:ais e cinemato
Limitada
gráficas. inclusive produção, adminis
Guanabaro
tração de produção e distribuição de fil-r
mes cinematográficos

PRORROGAÇAO
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Termo m° 658.305, de 6-3-1965
(Prorrogação)
Sears, Roebuck S.A. Comércio e
Indústria
Guanabara

DE TUDO P.A.RA. TODOS
Classes: 1. 2, 4 a 50
Frase de propaganda

elo os JANCIII0

• 'M.E12 OWNST.Z.1%:L.101:NsECO

.agth

.

Classe 46
Agua sanitária

Termo n. o 688.307, de 6-3-1965
Agriplon —Ag ricultura, Planejamentos
Limitada
São Paulo

Térnio n. 5 688.310, de 6-3-1965
Pinturas Major Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira,
Cl.u,se 1
Tintas e vernizes
Termo n.° 688.311. de 6 . 3 19i)5
Pinturas Major Ltda.
Guanabara

91

/-Z

Indústria Brasileira
Classe 16
Material usai° em revestimento e
decoração de prédios

Termo n. 5 688.303, de 6-3-1965
Indústrias Quimicas Gonzalez Conde
Limitada
Guanabaro

PRORROGAÇÃO

samo do Perú, benzam bkarhunatos. bo
rox, clorofórmio, enxofre, essênd.a da
me.alesica, viridiflora, éteres, eucaliptul
formol, gaiacol, gama arábica piai
(para xaropes e pastilsas), iodo, lano.
mental, mercúrio cromo, óleo de
' algodão (emoliente)

Indústria Brasileira.

Termo n.° 688.312, de 16-3-1965
Solibon — Comércio de Roupas e
Representações Ltda.
Guannba ris

Classe 33
Prestação de serviços de planejamentos
em geral
Termo n.o 688.308, de 6-3-1965
Interfinc — Sociedade Internacional de
Estudos, Negócios, Agricultura e
tua.
Guanabara
IMOuslibm OviMICAS
GEMIA 1.12 CONDE UCA

*,1000.00.3•NA.N•

VAR. .0010,0•00

*
- Classe 46
Agua sanitária

Poul

Termos na. 688.304 e 688.306, de
6-3-1965
American Express Company
Estados Unidos da Amérca

Ulasat 21
Para distinguir- Veiculas e suas partes
Integrantes: Aros para bic i cletas, autoMóveis, auto-caminhões, aviões. amor.
tecedores, alavancas de câmbio barcos,
breques. braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mác e carretas camisatNs
nhonetes, carros ambulantes ra,ninhões,
V.
carros, tratores, carros-berços, carros:n14.4'm
tanques carros-irrigadores, carros. carn :erft
^pRess
roças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos. cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediço*. para veiculos. direçâo. desli.
lindeiras. estribos, cacadas rolantes, eleClasse 50
vadora,' para passageiros e para carga
rorários ed
engates para erros eixos de directo Guias de estrada ed ferro.
calendários.
cortazes,
de
ferro.
estraaa
Ereto" fronteira para veiculo), guidic.

Indústria Brasileira
Classe .33
Prestação de serviços de estudos e pia.
nejamentos em geral
Termo n.° 688.309, de 6-3-1965
Petroquimica Indústria e Comércio de
Produtos Farhmacêuticos Ltda.
Guanabara

Classe 3
Acidas liquidas (pulverizados e crista-1
limados) alfazema, olurnen, amônea,
analgésica antipirético ou dimetilaminoantiairina. antissético das vias urinárias
ou amonifórmio, azul de metileno, bál-

Indústria Brasileira
Classe 36
Artigos re vestuários de toda sorte,
clusive de esporte e p ara criimOs
(fraldas, cueiros. etc.)
Termo n. 5 688.313, de 7-3-1965
Agência de Automóveis "Júpiter" Lida
São Paulo

AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS
"JUPI TER" LTDA,
Nome Comercial
_ —
Termo n. 5 688.314, de 7-3-1965
Agência de Automóveis "Júpiter" Ltda.
São Paulo

"JUPITER"
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 21
Veiculo.
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Termo n.° 688 .315, de 7-3-1965
Cusspanhia Mercantil e Industrial
Engelbrecht
São Paulo

rOP

IDRORROGAÇXO

"^"Q TRIA

BRASILEIRA

Classe 11
Grampos, pastilhas. ganchos, emendas,
otacadores e pegadores de correias de
transmissão
Tèrmo n.0 688.316, de 7-3-1965
Indstria de Rólos de Massas e
Borracsas Boscolo Ltda.
São Paulo

BOSCOLO
iNDOSTPIA 13RASILEIRA
Classe 39
Rolos de borracha
Termo n.° 688.317, de 7-3-1965
COESA — Construções Engenharia e
Serviços Auxiliares Ltda
Guanabara

Classe 50
Titulo
Tèrmos as. 688.318 o 688.322, de
7-3-1965
Decar S.A. Importação e Comércio
São Paulo
4 1) 3

A

a

Classe 6
Motores de veiculos, ã explosão
Classe 11
Ferragens. ferramentas de tóda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, are
mações de metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado. assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas. baixadas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabida,
chaves: cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal. craves de fenda, chaves ingkésa,
cabeções. canecas, copos, cachepota.
centros de mesa, coqueteleiras, Caixas
las, chaleiras, cafeteicr'sierões,

ras, conchas, condores; distintivos, dobradiças; enxadas. enxadões, eiSeras,
criastes, esguichos, enfeites para arreios.
mo'bos esferas para arreios, esp Ana
(tains: formões, foices. ferro para cortar
carias ferrolhos, facas, faceies fecha
duras, ferro comum a carvão, frsteiras
tunis, fôrmas para doces, freios oara
estradas de ferro, frigideiras; ganchos
gladias. garfos, 'ganchos para qudros,
gonzos para carruagens; insignias; amas, lâminas licoreiros, latas de lixo;
Jarras; machadinhas, molas para porta
cholas para venezianas, martelos, marretas. matrizes; navalhas; puas, pás, pre.
gus, paratusos, picões, porta-gelo; po
seiras, porta-pão, porta-imas. paliteiros
panelas roldanas, ralos para pias. rebices, regadores; serviços de chá e cale
serras, serrotes, sachos seçarrolhas; tesouras, talheres, talhadelras torqueze:.
tenazes. cavadeiras, telas de arame. to:Leiras, trincos, tubos para encanatnervo,
oa,a portas ds correr. taças
.ravessas haribulos; vasos, vasilhaines
ver? umas
Classe 14
Vidro comum, laminado. transa ido
em tôdas as formas e preparos vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial, com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras almofarizes, bandejas, cubetas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos ascarradeiras. frascos, fôrmas para do es.
fôrmas para fôrnos, tios de vidro. garrafas, garrafões. graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, 'ticoreiros mamadeiras, mantegueiras, pratos, pires. porta.
jóias, paliteiros, potes, pendentes pedestais. saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos. tigelas, travespara marcar, goma arábica para colar
sas, vasos, vasilhames. vidro para vividros para conta-gotas. vidro para
automóveis e para bara-brisas e
xícaras
Classe 28
Para dist:nguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipiente; labncados de material plástico, revestimentos confeccionadcs de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules. bandejas
bases para teleaones. baldes, bacias, bolsas. caixas, carteiras -chapas, cabos
para ferramentas e utensillos. cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, cooa, canecas, colheres, conchas, cestas pare pilo. cesti.
nhaa capas rara álbuns e para livros
cálices. cestos, castiçais para veias.
caixas para guarda de objetos. crtuchos. coadores para chã, descanso aara
pratos, copos e copinhoa de plásitoco
para sorvetes, caixinhas de plásticc
para sorvetes, colherinhas. pasinhns,
garfinhos de pitada° para sorvetes, forminha, de plástico para sorvetes. discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para autora&
vela, massas acti-nildos escoadorea de
pratos, funis. formas para doces. fitas
Isolantes, filmes fios de celulose fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarni.

ções para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquiditicadores e para batedeiras
de frutas e Legumes. guarnições de material plástico para ctensilios e abjetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros , tarninados, pSás.
tiChis, lancheiras, tnantegueiras, "alas.
onnáls, pendedores de roupas, puxada
res para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha. pedras pomes, artigos, protetoes 'para documentos. pu.
xadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-fiqueis, j,,L.Ita-notas,
porta-documentos. placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos da material plástico, sacolas, sacos. saquinhos, vasilha.
mas para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incicidas
em outru classes, para borracha, para
cortumes. para marcineiros. para sapateiros, para vidros. pasta adesiva para
correias. pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para cacos, alesivos
para '.adrilros e adesivos para azulejos.
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indústria geral de plásticos
Classe 49
Para distinguir: logos, brinquedos, artigos desportivos e assatemos, a saber:
álbuns ara recortar, e armar, aviões, automóveis andadores, aros. argolas. Percinhos, boaecas, bonecos, baralhos de
cartas, bolas para todos os esportes.
brinquedos em forma de animais, balões de brinquedo. bilSares. brinquedos
mer.ânicos, brinquedos eis. forma de i113.
trurnentos musicais, brignuedeir em forma de armas, brinquedos em forma de
máquinas, brinquedos de cortar, brinquedos de borracra com ou sem asso.
vio, carrinhos, carrocinhas. carros, berços. caminhões, cartas de,jo bar. chocalhos, caneleiras para esportes, cartões
de loto, casinhas de brinquedos. carters. casinhas de armar, cadeiras de
brinquedo, carteiras e envelopes com
sôlhas ara recortar e armar, calçados
'para bonecas, cordas para pular, clavinas para tiro ao alvo, copos de dados.
caixinhas de músicas. addos, dardos.
discos, dominós, espingardas de brinque.
do. espingardas de vento, estaquinhas
ara jogar. enigmas, engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar.
ferramentas para crianças, figuras de
aves e animais, (dguras para jogos de
xadrez, fogões e fogaozinhos de brinquedo, jogos de fctebol de mesa, joelheiras para esporte, ganchos para pesca, gulsos para crianças, halteres,
iscas artificiais para esca, jogos de
damas, jogos de dominó, jogos de raquetes. linhas para pesca, luvas para
box, para esgrima, ara jogador de péla
para jogador de stScos, máscaras cama.
valescas mesas de bilhar de campista.
de rolêta. de xadrez, mobilias de brinquedos, miniaturas de utensílios domas.
mésticos. patins, patinetes, placa, petecas. planquetas para ginástica. peças de
logos de dama, dominó e xadrez, pelotas, planos e outros Instrumentos musa
cais de brinquedo, istolas de atirar fie.

cru, apagaios de papel, panelinhas,
quadrados de papel, quebra-cabeças ess
forma de armar, raquetes, redes de peso
ca, rade, para jogos, rodaa de roleta.
revólver de brinquedo, soldadinhos de
chumbo, taboleiros para Jogos, tacos de
bilhar, tambores para crianças, tambureis, tamboretes tênia de mesa, tico-tico,
trens e vias fèrreas para brinquedos,
varas parap caca, varas de saltar, vêlombadas, vagonetes e :apenas
Termo na 688.323, de 7-3-1965
Maks Stuhlberger
São Paulo

CENTAURO
Sio Paulo—Capital
6DIFICIO

Classe 33
Titulo de Edifício
Termo n.° 688.324. de 7-3-1965
Maks Stuhlberger
São Paulo

ErIFICIO CAMPOS
NOVOS
Sio Paulo—Capital.
Classe 33
Titulo de Edifício
Termo n.° 688.325, de 7-3-1965
Scat S.A. Armazéns e Transportes
São Paulo

SCA?
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco) . álbuns
para retratos e autógrafos, balões (est:eto p ara brinquedos) blocos para
zorrsspondencia blocos para cálculos
hlocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas psra documentos, carteiras,
caixns. de papelão. cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartõ‘s de visitas, cartões comerciais . ':ar'-".'r md.ces confetl cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas. cadernos de lembrança. carretéis de papelão. envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão. etiquetas, fõlhas indices
falhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de aluminio,
papéis sem impressão papéis em branco
:ara 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 papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernai, papel para escrever, papei para imprimir, papel pai.
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ra 'iria para embrulhos, papel celofane,
pa; cl celulose, papel de linho, papel
absorvente. papel para embrulhar tabac.), papelão. recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
se.pentinas, tubos, postais de cartão
e tubetcs de papel
Termo n.° 688.326, de 7-3-1965
Scat S.A. Armazéns e Transportes
São Paulo

I
L

SCAT S.A. ARMAZENS
E TRANSPORTES
Nome Comercial

Termo n.0 688.327, de 7-3-1965
Paulo Cianciarulo
São Paulo

Termo o.* 688.329, de 7-3-1965
Antonio Guedes da Silva
Mato Grosso

São Paulo

caPfi: 1MTRA MIARAM) 1
; Incactria Braelloira
Classe 41
Café torrado e moidc.
Termo n.° 658.330, de 7-3-1965
Momento Sociedade Civil de Engenharia e Construções Ltda.
São Paulo
14011 ENTO SOCIEDADIs
CIVIL DE FY IENIIARIA1

CONSTRUOES LTDA.
,E

Nome Civil

GIRÂNDOLA"
Indastria Brasileiro

Termo n.o 688.331, de 7-3-1965
Kunhansa Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda,
São Paulo

Classe 8
Aparelho de iluminação com movimento
giratório

Classe 16

J AMB—JORNAL

A.M.B.

-

Classe 32
Jornal
Tèrmo n.° 688.335, de 7-3-1965
João Apolinário Teixeira Pinto
São Paulo

"BRASIL VIAGEM
REVISTA BRASILEIRA
DE TURISMO

INDUSTRIA

BRASILEIRA

Classe 28
Sinal de propaganda

Para distinguir: Materiais paar construTermo n.° 688.332, de 7-3-1965
ções e decorações: Argamassas. argila,
Benjorhin Vieira Guimarães
areia, azulejos, batentes. balaustres, bloMato Grosso
cos de cimnto. blocos para pavimenta
ção, calhas. cimento, cal cré, chapas
Isolantes. caibros. caixilhos: colunas:
CAFÉ NA HORA
chapas para coberturas. caixas dágua
caixas da descarga para etixos. edifica
Brat:filei ra
ções premoliadas, estuque, emulsão de
base asláltico. estacas. esquadrias. estru
turas mciálicas para construções, lameClasse 41
las de metal ladrilhos. iambris, luvas
Café torrado e moido
de junção Ines. Ingerias material iso.
lanb contra frio e ;alo , mandras nias
Termo ri.' 688.333, de 7-3-1965
aas para revestImentos de paredes, maSão Paulo
deiras para construções mosaicos, proAmbri,sio Iferling Filho
dutos de base asfáltico. produtos para
tornar unnermeabilizantes as argarnas
ares de cirivnto e cal hici-Oulica. pedre.
DORNINRAS
oroduts betuminosos impermea
bilizanter liouldos ou soh outras foimas
Incbletria Brasileira
oara revestimentos: e outros como nas
vimen.tacão, peças ornamentais de ciClsse 42
mente ou gess( para tetos e paredes
papel para torrar casas.- massas ant.', Para distinguir: Aguardentes, aperitiácidos com use ais contruct,es par- vos, aniz, bitter, brandy. conhaque, cerq u eias nortas Por 'efes p:sos. soleiras vejas fernet, genebra. gin, kumel, licopara portas. tifolos tubos de concreta res, nectar, punch, pimpermint, • hum.
cid :rtitas sem álcool, vinhos vertrihas Plcos tubos r is^ ventilarão. tan SUCOS
muth, vinhos espumantes, vinhos
(lues de cimento voas, vigamentos e
quinados e whisky
vitrõ.

Indústria

I dutos de base as 4á1t1co, produtos para
[tornar impermeabilizantes as argamasIaas à cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, irnpermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como na oram,
'construções, persianas, placas para pa.
'vimentação, aças ornamentais de ci.
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antl.
rcidos para uso nas construções)4e par.
quctas, portas, portões, pisos, sõ irale
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Termo n. ° 688.337, de 7-3-1965
Terbrasma Indústria e Comé'rcio Ltda.
São Paulo

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofónicos. rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Termo n. o '88.336, de 7-3-1965
João Apolinario Teixeira Pinto
São Paulo

"BOLSA DE MATIRIMONInS
DE TIA HELENA"

Termo n. o 688.328, de 7-3-1965
Concessionária de Revestimentos
"Convest" Lido.
São Paulo

CONVEST

Termo n. o 688.334, de 7-3-1965
Associação Médica Brasileira

Classe 3?
Para distinguir. Almanaques. agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos. rádio-televisionados. peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Termo n." 688.338, de 7-3-1965—
Fabio Silva
São Paid.-,

ç_'S

TeREIRASLIN

aro. BRASILE/RA a
Classe 8
Manômetros, vacuómetros, manovcs
cuômetros,
termômetros,
serpentinas
para gases, registros, reguladores de
pressão, maçaricos para solda i*
aquecimento
Termo n,' 688.339, de 7-3-1965
Aroaldo José de Aragão
Bahio
te

DÊNGOSA"
IND. BRASILEIRA

Classe 42
Para distinguir; Aguardentes, aperiti.
vos, aniz, bitter, brandy, conhaque, can»
vejas, fernet, genebra, gin, kurnel, beco
res, nectar, punch, pimpermint, rhum,
sucos dd frutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termos

e ktkes\-C‘sxkg-xitr'
" ç'çk"°'
wx0- ‘3'
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila
areia. azulejos. gatentes. balaustres, blo:os de cimento. Nonas para oavimentacão. calhas. cimento, cal. cré chapas
isciantes. caibros, caixilhos; s•o'unas:
chapas para coberturas. caixas riãgua.
caixas para coberturas, caixas dágua.
ções premoldadas. estuque. einulsoo de
base asfáltico estacas, esquadrias. estru.
turas metálias para construções, lame.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de itine ,s,_ lages, lageotas. material iso!cure contra frio e calor, manilhas. aiasVIS cara revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, pra

688.340 e 688.341, da
7-3-1965
;$ ittsburgh Plata Glass Company
Estados Unidos da América
ns.

fm{ilrISP
Classe 2
Substâncias e p reparações quImikas,
usadas na agricultura e na rorticultgra,
na vete-inárla e para fins sanitários,: as.
sim descriminadas: óleos de alcatrão.
alcoolato vulnerário, produtos para des.
fruição de animais e vegetais daninhos,
salitre do Chile, sulfato de cobre para
Fins agrícolas e veterinários defumado.
res. desenfetantes, Inseticidas, preparações ou substâncias quiimicas usadas
para fins sanitários. soluções e preparações ara lavar animais, rearações medicinais ara fins veterinários, mostarda
ara fins veterinários, rodutog quirnicos
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' para pi-svealr -as mola-lias do'
gUimicas pasa ins veterina
rios, etc.
Classe a .
Para distinguir, tinas, lacas. •yeanizes
`esmaltes. subst4aalas quirnicas Usadas
-. em geral nas indústrias, anuirias. absora
. ventes alcatra°, água rz..z, álcool. ahr
-mínio em t, alvaiade, amila. antidato•
cantes," andai ncrusta ntsas e desi saustaii.
• aeS para Caldeiras, arsênico, acetona.
acetato da churbo. aaa-ata de cobre
• acetato ., cle 'amônia. acaiaro de potaasio,
'acetato de' zinco. aciaa basic ° . aes.ic
acético ácidca aixálico. ácido nitr.co.
ácido :aracca ácido citrico. acido •sais
•
cilico, ácido benzóico. a'atol..aguis ôxige.
azada, albagina. alburrunato de ferro,
argirol, aracniato de fc-ro, arseniato de
potássio. arsen:ato de sódio. anula:mu;
metálico..ainoniaco, liquido, a_eaal, aratal e cetatilidaa bálsamo de piarum.
cloreto de tuercurio, ai . tosfato de caldo, bicarbonato de sadio, bolus alba
boricina, borato de sódio, benzonattua
benzoato de mercúrio, aistumase. bicar' •• horiato de Potássio, breu FF, cola sin. •--- :etica. .composições qa imleas utilizadas
pélas indústrias. texteia e pelos costumes, corantes mineraia para uso na
. usos • naaa dásIndústria, 'csuosota rara
coai, eateina, cal virgem, cábonato de
magnésio, carbonato de sódio, carvão
ragetal em pó, carvão ativo. casernas°
de sódio,' carvão anitral. "cianureto de
Mercúrio, citrato de calcina, citrato da
ferro, citrato de prata, citrato de potássio, cloreto de amônio. cloreto de
cal. cloreto de cálcio, cloreto de ()sagnésio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, colargol, colódio elástico, cretnor
de tártaro, cuprol. citrato de ferro, ci.
trato de quinino. citrato de ferro verde
carbonato de amônio. cloreto de zinca.
carbonato de potássio. carbonato de
a.
manganes..dermatel, desengraxamas para
"ii/guelação. desoxidantes' Para metais.
ao pó.' èstearato de aiuminio, essa,acias
desincrustanteá para a áquinas, enxófre,
cleagomenol, essência de-eucalipto. erao•
Dentes, para remoção. de tintas apl ' cadas, etnulsionante para produtos atbkl• ticos, esmaltes. ater, fenosalil4 formal,
fosfato de ferro, fosfato de tricálcio, fosfato. de potássio. fosfato. de ' sódio. fosfato .de amônio,. fluidos para freios,
glicerina. glicerofosfato de potássio,
glicerofosfa to de- tziagradálo
--•••••/.
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Case 32 '
Peça canematograjaca
Têtmirm n's. 688.344 e 688.34'5. cie
7-3-1965
Piaalmsar Plata Class• Campany
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aográficos e.' halioasopiatalas pelicuaris
sensivers, papéis para . acausjratia e una
ases de laboratorio. • pigmentoa, potassa.
pôs metálicos para a composuaao -da
antas. preparações para totooratias
orodutos para ntuuelar, pratear e cromar. produtos rara diluir tinta . prosam10; reativos, rernov4dores, reveladores,
sabão neutro sais. saliailatoi. secantes.
silicaros, soda cáusticas solosases QUI
'nicas de uso induarrial. .solventes, sulLatos; tintas ar3n pó. falua:las. salkaaa
JU paarosas para' madei .ra. ferra, -miae•
»les. contruções, deaorações. couros, teaidos, fibras, celuiose baratas e veiculas talco mdu strial chutar •
n.' 688.3a5, rle 7-3-1065
PlItsburgh Plate Glass CompanyFaiadas IIaidas da azai:ias-ai;
.
•
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Tarai ° na• aSS.347, de 7-3-1965
Comercial Galera Liniitada
Paraná

GALERA
•Indüntria
Classe 41
Gila. em gi asi, torrado e eis, aa
—7

—

Ta , mo a.- faa 8.3 IS. de 7-4-65
• IDistilasia - Primar - rala.
Paraná

P R 1a
Inc!:ústr;a Bras:leira

Classe 42
Pare distinguia; Aanardenter, aperiti.
issandy, conlisicaue, cara
vos. ara:,
Classe 2
•
a cais. franca cp,sn .bra, gb, kumel, licOAacianilirle. acetato de amônia ácido ar
res, • ciciar, piuuih, tarnoarmint, rasam,
ceniro bórico. cristalizado, fênico pa
ainos cid finitas sant alccol, vinhos verra tina- vatra4násios. pucrico, salicilicc
ramal, vinhos • espumantes, vinhos
e sulfuroso adubos. á I,: 4 115 para fins
Classe 1*
quinados e whisky
sanitários, fins herticulas. alcaçus cri Absorventes, acetona, ácidos, acetatas
• a. a
pó alúmen calcinado, amônia ' azul cic agentes quimicos para o riatálanto e
'"Férrno n.° 688.349, ele , 7-4-65
metilenopós contra baratas. e insetos ,oracae de fibrns, tecidas couro e ceGlozaek Lula. Comércio e Represar'.
bromatos, bromam de cantora e de po- lulose; agua P az. álcool, - albumina, ara
tações
tássio, cânfora em pó. carrapaticidas
aluman alvaiade. Alvejantes .n.
Paraná
banhos para animais, produtos para des dustriaia. alumínio em Pó arnoniaco.
fruir hervas daninhas. ceras para enxer and-incrustantes, cati-oxidantes. antitos, balsa= para fins veterinários, sa oxidantes, anti-cor.o.sivos. anti-detonanbào desinfetante, desinfetantes. detuma tes. azotatos, água acidulada para
dores. inseticidas em pó. tinindo sólido acumuladores, água oxigenada para
Jodústría Brasileira'
a. em pasta. preparados para destrui' fins industriais, amônia; banhos para
galv
anização, benzina, isenzol, betumes,
larvas linhaça em paa • lansgos contra
Classe 7
lagartas e moscas. remédios contra a icarhonatos de sódio. de potássio; cai
Maquinas
e
utensilios
para serem usaaftosa dos gados, sabão veterinário. sais viraem . carvões, carbonatos, cataliza- dos exclusivamente na agricultura- e
sanitários
e
veteridores,
celulose,
chapas
fotográficas
p ara fins .horticulas.
horticultura a saber: arados, abridores
nários, raiz de timPó. adubos naturais c omposições extintores de incêndio, clo- de sulcos. adubadeiras. •ancinhos asearti 4 iciais pstra a agricultura, cola em ro, corrosivos, cromatos, corantes. creo• cânimos e • emplithadores ocmbinados. •.
sotos: descorantes, desincrustaates, dis. aérancadores ...giecãmenos para agricul,
papel para apanhar moscas
solventes; emulsõei f
Classe
otográfica& enxo- tura,..batedeiras para cereais. bombas
Abaorventes. acetona, ácidos, acetatos, fre. éter, e smaltes estereatoa: lego!, fil Para "'adubar, ceifadeiras. carpideiras,
agente> químicos para o tratamento e mas aensibilizados para fOtografias. si-. ceifados para arroz Charruas para agribraçás. de fibsas, tecidas. couros e se- xadores. formo], toatatos industriais, fós- cultura,. cultivadoreá, debulhadores
lulose• água raz. álcool. albumina, ani
foros industriais fluoretos; galvanizado. ciestocadores desentegradores. esmagarea. gelatina para fotografias e•spintura sksfes para a' agricultura, escarrificadolina alumen, alvaiade, alvejantes ia
dustriais, alumínio em pó • amoniaco. giz, glicerina; hadratos. hidrosultitos res, enchovadeiras, facas _para • máquianti-incrisstantes, , anti-oxidantes, anta im p ertneabilizantes, loduretosr lacas; nas agricolas. .terraderras, gadanhos,
oxiciantes. and-corrosivos, anti-deto,...n. massas para pintura, magnésio, mar: garra pare' arado, gredas de discoe
tes. azotatos, água acidula. da para curio: nitratos, néaitralizadorea, nitroce. ars dentes. atnáquinas batedeiraa para
acumuladores, água oxigenada para tufosa: óxidos, oxidantes, óleos -para aoricaltura máquinas., ' inseticidas má.
fins indestrials, amônia; banhos para pintura, óleo de linhaças produtos qui- qt.inas vaporizadoras máquinas de
nangir, macminas niveladOras de terra.
galvanizaçao, benzina. acnzol, betumes, micos para Impressão, potas,sa
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal trial, papéis emulslonavels para a 'fo- máquinas perfuradoras para a agricu l
-sua.máqin,deltrsoca.
Tèrmo n.o 688.342. de 7-3-1965
virgem„ carvbez, carbonatos, cataliza- tografia, papéis de turnesol, papeis heSharman Produtos Farmacêuticos Ltda. sotos; descorantes;. -ilesincrustantes, dis- liográficoe e hel iocopistas. películas mas, Inquinas' reajadeiras, máquinas de
so:ventas; emulsões fotográficas, enxo- sensiveis, papéis para (otografia e aná- oçar, :le semear. a para sulfatai de
Guanatara
fre; éter, esmaltes estereatos; fenol, fil- lises de laboratório, pigmentos. potassa' aorquir, de triturar de esfarelar terra.
e
mes 'sensibilizados para fotografias, çl- pós metálicos para a composição de ,ara Irriga são, rara matar fortniqas
:astros insetos, para burritar e aulverixadores.' formol, fosfatos industriais. fós- tintas, preparações para- fotografias
za desinfetantes paia adubar para
foros industriais fluoaetos; galvanizado. Produtos para niquelar, pratear e cro' agitar e s espalhar palha, para colher
res, gelatina para fotografias e pintura. mar, produtos para diluir tintas prosaia• algodão, pira colher cereais, máquinas
giz, glicerina; hidratoss hidrosulfitos: to; reativoa, removedores, reveladores; aniasszalorai para fins agrícolas. le
imlaermeabilizantes, lodtretos; lacas; sabão neutro, sais, salicilatos, secaatea, cortar árvores, pa ra espalhar, para camassas para pintura, magnésio, mar- ailicatos, soda cáustica, soluções mil- pinar, máquins combinadas para securio; nitratos, neutralizadores. nitroce- !nicas de uso industriai', solventes, sul. mear e cultivar, de desbanar. para enlutou; &ides, oxidantes, óleos para fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas aliar manuas e moinhos para forrapintura. óleo de linhaça: produtos qui. ou pastosas para madeira, ferro, pare- gens, máquinas to s cadoras, ordenada.
micos para Imprassao, potassa tndus- des. contruções, decorações, couros. te- res mecânicos. raladores maca-Micos. rotrial, papéis emulsionáveis para a Ia :idos. fibras, celulose, barcos e vai los com pressores para a agtacultura,
toorafia, papéis de turnesol. papéis hecuias. talco industrial, thiher.
sacradciras, semeadeiras. secadeiras.
semeadores de terra tosadores de gra.
(,.lasse
rua, tratona agrícolas válvulas Para
/lin produto farmacêutico
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10
máquinas agricolas
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