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SEÇÃO
ANO XXIII - N.° 127

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
CANCELAMENTO --- r;x-OFICIO
Decisões do Ministro
DE PATENTE
Rio, 2 de julho de 1965
Elza Calim Ramos - no pedido de
cancelamento ex-oficio, da patente
de n9 4.227 - modelo industrial para
Nôvo modelo de cobertas acolchoadas para camas - do requerente Manuel Baeta Antunes. - O Senhor
Ministro exarou o seguinte despacho:
cancelo a patente de modelo industrial n9 4.227, de acôrdo com o parecer. - E m25 de junho de 1965.
Daniel Faraco - Ministro da Indústria e Comércio.
ED1TA1S
DEVOLUÇÃO DE AMOSTRAS ENTi EGUES AO D.N.P.I.
De ordem do Senhor Diretor- Geral, convido os Senhores depositantes de termos de patente, ou seus
Procuradores, a comparecerem ao Departamento Nacional da Propriedade
Industrial, sediado no 5 9 andar do
Palácio do Trabalho, a fim de, no
prazo improrrogável de 10 (dez) dias
a partir da publicação deste, retirar
as amostras relativas aos pedidos já
patenteados, arquivados e indeferidos,
que se encontrem na Seção de Arquivo de Patentes.
Considerando a premência de espaço no Departamento da Proprieda' de Industrial e a necessidade de serem obrigados novos processos, serão destruidos os registros de marcas
e semelhantes, já extintos, de 50.000
(cinqüenta mil) a 75.999 (setenta e
cinco mil novecentos e noventa e
nove), inclusive. Os que tiverem interesse nos referidos processos ou nos
seus documentos, deverão retirá-los
dentro do prazo máximo de 30
(trinta) dias, da Seção de Arquivo
de Marcas.
Expediente do Diretor Geral
RECONSIDERAÇÃO
DE DESPACHOS
Rio, 2 de julho .de 1965
Queriri S.A. Indústria e Comércio
-- no pedido de reconsideração do
despacho de indeferimento do termo
359.914 - marca Querini, 41. De
acôrdo com o artigo 63 do Decreto
535, de 23 de janeiro de 1962, e parecer da Divisão de Marcas, reconsidero em parte, o despacho de indeferimento de fls, para o fim de deferir a presente solicitação desde que
o interessado apresente novos exern-

al
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
piares con exclusão de n9 41, das etiquetas, eis que jã é sua a expressão Querini.
Fábrica de Bicicletas Monark S.A.
- no pedido de reconsideração do
despacho de deferimento do termo
375.645 - marca Mènard - de AugUsto Mário da Cunha. - De acôrdo com o artigo 63 do Decreto 535
de 23 de janeiro de 1962 e parecer da
Divisão de Marcas, nego acolhimento
ao pedido de reconsideração apresentado e mantenho o inicial despacho
por achar que não colidem de forma
alguma e a registranda e a registrada.
Lar Irmã Zarabatâna - no pedido
de reconsideração do despacho de indeferimento do termo 382.218 - insígnia: Liz. - De acôrdo com o artigo 63 do Decreto 535 de 23 de janeiro de 1962 e parecer da Divisão
de Marcas, nego acolhimento ao pedido de reconsideração apresentado
e mantenho o despacho inicial de
Indeferimento face a colidência entre
a registranda e registrada.
Cilag - Chemie S.A. - no pedido de reconsideração do despacho de
deferimento do têrmo 384.999. marca Iodobinol -* de Bs.asil - Chimica
Limitada. - De acOrdb com o artigo 63 do Decreto 535, de 23 de janeiro de 1962, e parecer da Divisão
de Marcas, nego acolhimento ao pedido de reconsideração apresentada e
mantenho o inicial despacho concessivo do registro pretendido o qual
além de não co idir com a marca do
recorrente, já coexistiu com ela anteriormente.
RECONS1DERAÇA0 DE DESPACHO
RETIFICADA POR TER SAIDO COM
INCORREÇÕES

47.

termo 88.271 - Privilégio de Invenção - de Letry Skuplik & Cia. Ltda.
Indústria de Arames Cleide S.A. No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo ....
115.634 - Privilégio de Invenção de Ernest Schoch Aktiengsellschaft.
Frederico (Hans) Goldammer - No
pedido de reconsideração do despacho
de deferimento do termo 124.695 Privilégio de Invenção - de Roberto
Stangherlin.
EXIGÊNCIAS
Termos com exigências a cumprir:

da Propriedade Industrial pari
que sejam expedidas as respectà.
vas cartas patente.
Privilégio de invenção de!.'
ridos:
N.° 119.480 - Tenazes Mecán1.
cas para Canos - Borg Warnoi
Corp.
N.° 121.494 - Aperfeiçoamen.
tos Relativos a Aparelho para Cortar Tiras de Tela - Dunlop Rub.
her Co. Limited.
Exigências
Térinos com exigências a curo.
prir:

N.° 113.423 - Prendi & Fialn
Unilever Liraited - No pedido de
reconsideração do despacho de inde- koski Ltda.
N.° 113.640 - Armando Citroen
ferimento do termo. 423.050.
N.° 115.812 - Hargeshimer.
Instituto Biochirnico S.A. Paulo
Proença - No processo de transfeN.° 115.831 - Magnus S. A.,
rência do termo 251.803.
.Máquinas e Produtos,
Cia. Vinícola Rio Grandense N.° 117.385 - Alfredo Benetti.
Nos processos de transferência dos
N.°
118.963 - Indústria Univertermos 266.991 e 266.992.
Indústria de Biscoitos Teresópolis coa Ltda.
N.° 119.378 - .fixio Vaggion.
Ltda. - No processo de transferência
N.° 119.525 - Vangel GVula•
do termo 339.101.
N.° 121.082 - Paulo Keineny.
Notificação:
S.° 121.087 - Georges Perder.
S.° 121.503 - Societe Anonyme
E' convidado Custódio de Almeida dos Csines Chausson.
& Cia., a comparecer a este Departamento, a fim de tornar conheciN.° 121.552 - Eduardo Sabino
mento da exigência no termo 367.716 de Oliveira.
marca Fenilorn.
N.° 131.159 - Carlos Eduardo
Veiga do Oliveira.
RECURSO
N.° 132.276 - John Potra.
N.° 132.962 - Giannotti Cano
Laboratório Vlimax S . A. Recorrendo do despacho que indeferiu o ligo.
termo 367.716 marca Fcnilon.
N. 116.787 - Maggi Luciano.
N.° 119.099 Compagnie de
Saint Cobaio.
Jivisão de Patentes
N. 121.354 - Luigi Cravina.
N.° 122.030 - Par Wood Indo
DIllEffat
EXPEDIENTE
dustries Inc.
N.° 133.482 - Ciba Societe AnoDe 2 de julho de 1/165
ItyrnC,
S. 132.263 - Maria Stela de
Notificação:

Irmãos Inip&io - No pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do termo 104.360 - Privilégio de Invenção - Aperfeiçoamentos
em Sifão Para Pias e Lavabos.
De acórdo com o artigo 63 do Decreto 535 de 23-1-962, e parecer da D.
Patentes, nego acolhimento ao pedido de reconsideração apresentado,
o qual não cumpriu o art. 196, letra
"b" do Código, e mantenho o despaUma vez decorrido o prazo de
cho que indeferiu o privilégio plei- recurso previsto pelo art. 14 da
teado.
Lei n." 4.048 de 29-12-61 e mais
10 dias para eventuais juntadas dê
recursos, e se do mesmo não se
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
tiver valido nenhum interessado,
RECURSOS
ficam notificados os requerentes
RECURSOS E RECONSIDERAÇÕES abaixo mencionados a compareceDE DESPACHOOS
rem a este Departamento a fim de
efetuarem o pagamento da primeiRIO, 2 DE JULHO DE 1965
ra anuidade- dentro do prazo de
Willys Overland do Brasil S.A. - sessenta dias na forma do paráRecorrendo do despacho que deferiu o grafo único do art. 33 do código

N.° 132.337 - Imperial Chem!.
cal Industries Limited.
N.° 132.114 - Srndoz S. A.
N.° 132.479 - Pittsburgh Plate
Glass Co.
N.° 132.488 - Sandoz S. A.
N.° 132.530 - Continental 011
Co.
N.° 133,013 - Societa Farmaceulici Palia.
N. 11 o .7 9 7 - Reginaldo Franck
Coodwin.
N. 116.607 - Michel Jean Loeb.
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, - As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação noi
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão 1teP formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais 'deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.'
- Excetuadas as para o
exterior, que -serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
•
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
• Para facilitar aos assinantes
a verificação do Prazo de validade de suas assinaturas, tia
N.° 124.370 - The Glaciar Meta/ Co: Limited.
S.° 128.449 - Felipe Calia.
N. 129.340 - Minnesota Mining And Manufacturing Co.
N. 129.922 - Knoll A. G. Chemiscbe Fabriken.
Ciba Societe
N. • 131.071
Anonyme.
S.° 131.309 - Montecatini 'Socicia Generale per Industria Mineraria e Chemica.
Ciba Sociele
N' 131.385
Anonyme.
Ciba Societe
N.' 131.388
Anonyme.
• N.° 131.389 - Ciba Societe
Anonyme.
N.° 131.456 - L E. Geigy S. A.
N. 131.633 - Ciba Societe
Anon yw e.
N.° 131.732 - Pittsburgh Plata
G/ass Co.
S.° 131.779 - Ciba Societe
Anonynie.
N. 132.030 - Snia Viscosa Soe j eta Nazionale Indústria Applicazioni Vise?sa S. P. A.
N. 132.118 - A. E. Staley Manufacturing co.
N • 132.124 - F. Hoffmann La
Boche & Cie Societe Anonyme.
N.° 132.216 - Pittsburgh Mate
Glass Co.
N. 111.004 - Electric Storage
Bat Ery Co.
S.° 133.377 - Afonso
"„ do Rego•
Flores.
N. 134.106 - Dunlop Ilubber
Co. Limite&
N. 134.757
Cia. de Tecidos
Gasparian.
N.° 121.660 - Pirelli Socleta
Per Azioni.
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- As Repartições Públicas
cingir-se-ão 'ás assinaturas
anuais renovadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
OIRWTOR • GERAL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re~me 00 intav , cu oa ~et-mações
criara o* saoÃo coa oceoadZo
FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanhaMURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
. DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefe, SEÇÃO AI
rencialmente cheque , ou vale
GREGA abo •.IDIllelefiadaa 41.• .u p •ellhant• MD 0 op.r11.1 Marie*
Illa..a1enaJ d. IPrepri . aaa tneustnam d. Mlinestdol•
postal, , emitidos a favor do
m. enelfermen.
Tesoureiro do Departamento
IntprelSO nal (Moinam:1
' 0 Departamento de IIIIptentha Nacional
de Imprensa Nacional.
- Os . suplementos às ediASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos aSsinantes que
FUNCIONÁMOS
REPAIITIOES E PARTICULARES
os solicitarem no alo da assinatura.
.
Capital e Interior:
Capital .e.Intertor:
funcionário público fe_Cr$ 1300,, Semestre • • • 'Cr$
Semestre
.
450,r:
para fazer jus ao desCr$ 1.200à Ano
Cd i 9001 deral,
Ano
conta indicado, devera provar
• Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da assiCr$ 1.3004 Ano
Cr$ 1.0004' natura. .
Ano
• -.O custo de cada exemplar
parte supericir do endereço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais. devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci.
se do mesmo
de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respeetiva do de Ca
renovaçãn com antecedência ano, e de Cr$
por ano
que findará.
decorrido.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

E3K-PEDIENTE -
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• Divisão Jurídica
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Exigências ,
R10. 2 de julho de 1965

EXPEDIENTE DA SEÇAO DE1 Brasil - Averbe-se o contrato de ex.
TRANSFERÉNCIA
. i E LIC ENÇA ploração.
Explora çdo de Contratos

Rio, 2 de julho de 1965

LYOPLACENTY1'

Peoprtetátio'
• convidado Satoshi Tadano -- (Artigo 117 parágrafos 1.9 e 2.9 do
a comparecer a êste Departamento, Código da Propriedade Industrial)
Laboratoires de L'I. S. H.
a fim de tomar conhecimento de ou- Por despacho do Sr. Chefe (ia
Se-tro pedido de cancelamento no têrmo çáo foi mandado averbar o contrato'
Paris
França I
n3. 5.093 - modêlo industrial - re- de exploração da marca - Atropinan
querente por Ma.sao Yurniketa.
fabricante Autorizado:.
- -registrada sob número 262.222 EXPEDIENTE DA SEÇAO DE constante do clichê abaixo, de pro- •
Laboratorios
EXAME FORMAL DE MARCAS priedade de Laboratório Torres S. A.
- estabelecido em S. Paulo e em faSilva Araujo • Rousse! S.
Exigências
vor dos Laboratórios Silva Araujo
• Rio de Janeiro
Rousse' 8. A. - estabelecido no EsRio, 2 de julho de 1965
tado da Guanabara - Averbe-se o
contrato de exploração.
Vimos com exigências a cumprir:Por aespacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrate
N.9 442.613 - Café Centenário
de exploração da marca - Cortobion
Ltda.
- registrada sob número 293.528 Indústria
Mectiraca
N.9 458.161 constante do cliché abaixo, de proKrause Ltda.
,Indústria Brasileira
priedade de Laboratório Torres EIA.
- estabelecido no Estado de S. Paulo
N.9 477.417 - Cia. Ciderúrgica
Propri-e-tatio
e em favor dos Laboratórios Silva
Guanabara.
Araujo Rousse' 8. A. - estabelecido
N. 479.912 - Serviço de Proteção
(Abanico° Torres S. A.
no Estado da Guanabara - Averbeao Crédito S.P.C.
Sào Paulo
se o contrato de exploração.
N.9 480.508 - Instalações ComerFabricante
Autorizar:ai
ciais e Decorações Tec-Art Limitada.
N.9 480.509 - LeonidErs Penteies
Laboratorios
Moustacas.
N.9 480.497 - Raul dos Santos.

Silva Araujo•RousselS.

tá

fio de Janerto

Retificações de Clichês

Têrtnos:
N.9 480.504 - marca: Ary Gol requerente: B. T. Habbitt, Indústria
Química a A. - clichê em 25 de
abril de 1961.
• 420.505 - marca: Ar% edI requerente para: B. Habbitt, Indústria Química S. A. -. clichê publicado em 25 de abril de 1961.

Por Ziespavau uo o4. Caere da seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca - Lyoplecentyl - registrada sob número 271.080 - constante do clichê abaixo, de propriedade de - Laboratoires
de VI. 8.11. - estabelecido na França - e cru favor dos Laboratórios
Silva Araujo Roussel S. A. ,estabe.
lecido no Estado da Guana.bara -

.OPTOIN Oti
kodústria Brasileira
Propr.:atueis
Laboratório Torres 3.A
São Paula
Fabricante Autorizado,

• laboratorise
Silva Araujo • Rousse' 3. A.
Ria de Juan

•
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Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Abutyl —
registrada sob número 293.529 -constante do clichê abaixo, de propriedade de Laboratoires de L'I.S.H.
— estabelecido na França e em favor dos Laboratórios Silva Araujo
Rousael S. A. — estabelecido no Estado da Guanabara — Brasil —
Averbe-se o contrato de exploração.
•

Julho de

de exploração da marca — Bucorágos
— registrada sob 'número 302.041 —
clichê abaixo mencionado de propriedade de: Laboratório Torres S. A.
— estabelecido em S. Paulo e em _favor dos Laboratórios Silva Araujo
Roussel S. A. — estabelecido no Estado da Guanabara Brasil —
Averbe-se o contrato de exploração.

de exploração da tiarca — Placavaema — registrada sob número 221.275
— constante do clichê abaixo, de
propriedade de; LaboraTario Torres
S. A. — estabelecido em S. Paulo e
em favor dos Laboratórios Silva
Araujo Roussel S. A. — estabelecido
no Estado da Guanabara, Erasii —
Averbe-se o contrato de exploração.

te t
Franca

iw.,-.swrre7•••-•1~01
Indústria BrQrs'ileird

, Fabricante" Autorizado:

Propriet arre

Indústria Brasileira.
froprietarJo •
LabOratório Torres 5

São Paulo

Laboratorios

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Torres —
registrada sob número 205.000 —
constante do cliché de propriedade
de: Laboratório Torres Et. A. — estabelecido em S. Paulo e em favor
dos Laboratórios Silva Araujo Roussel S. A. — estabelecido no Estado
da Guanabara — Averbe-se o contrato de exploração.

Silva

Laboratotios
Araujo • Roussel

Rio de Janeiro
Por despacho ao ir. Chefe da Seção 1 oi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Neuralmon — registrada sob número —
282.987 — constant3 do clichê abaixo, de propriedade de: Laboratório
Torres S. A. — estabelecido em São
Paulo e em favor dos Laboratórios
Silva Araujo B.oussel S. A. — estabelecido no Estado da Guanabara —
Averbe-se o contrato de exploração.

• pAllx I PA

NEURALMON
• I NDUSTRIA BRASILEIRA

Industriai ssrasileir.
Proprietarro

TORRES
Proprietario

• Laboratório Torres S A
São Paulo
Laboratorios
Silva Araujo • Rousse' S. A.
Rio de Janeiro

raiam

t

São Paulo

Fabricante Autorizado 2

Fabricante Autorizado f,
• •Laboratorios

Araujo - Roussel S. A.

Por despacho do Sr. Chefe da ' Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Isendryl
— registrada sob número 271.079 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: Labojetórios de L'I. S.
H. — estabelecido na Grança — e
em favor dos Laboratórios Silva
Araujo Roussel S. A. — estabelecido
no Estado da Guanabara Brasil
— Averbe-se o contrato de explora-

ISENDRYI

fUNIGOL

elkANb

.1adtheria Itranitel.*

Proprietário,
Laboratório Torres 5.
'São Pauto
Fabricante Autorizados
Laboratorios
Silva Araujo - Rousset S. A.
Rio de Janeiro

Laboratorios
Silva Araujo - Rotina!

S.A,

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

ção.

I y UtRON

Laboratório Torres S A
São Paulo

Silva

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Fungai
— registrada sob número 301.580 —
constante do cliché abaixo, de propriedade de: Laboratório Torres S.A.
— -estabelecido em S. Paulo e em
favor dos Laboratórios Silva Araujo
Roussel S. A. — estabelecido no Estado da Guanabara — Averbe-Se O
contrato de exploração.

Pro p rietati o,

Laboratório Torres S. A

Fabricante Autorizadt

,,Pioprietério
ç L aboratoires de
L'i. S. H.
Paris
França
Fabricante Autorizado:
Laboratorios
Silva

Araujo - Roussel S. A.

Rio de Janeiro

PROPRIETARIA:
American Home Products Corporation
110ENCIADA:
Indústrias Farmaciuticas
Fontoura • Wyeth S. A.

fabocanie Autoíizado

Fabricante Autorizada.
Seva Maio- Rousse! 5 A.
Ra de Janeiro

b,

São Paulo

Laboratório Torres S A

Laboratorios
Silva Araujo Roussel S. A.
Rio de Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe a. aeção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Panxipa
— registrada sob número 300.720 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de" Laboratório Torres S.A.
— estabelecido em S. Paulo e em fa-vor dos Laboratórios Silva Araujo
Rousse' S. A. — estabelecido no Estado da Guanabara — Averbe-se o
contrato de exploração,

da marca — Arudon — regIstraPa
sob número 307.168 — tonstante do
clichê abaixo, de propriedade ..le —
American Home Prottacts Corporation — estabelecido nos Estados Caldos da América do Norte e em :anu
de Indústrias Farmaceutiras Foatorra Wyeth — estabelecido em São
Paulo — Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

RUDO

Proprtetário.
Paris

2557

Por despacho do Sr. Chefe da Se- Por despacho do Sr. Chefe da SePor despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato ção foi mandado averbar o contrato abo foi mai:dado averear o contrato

ABUTIL,
1 1.aboratoires

19 $ 5

Por despacho do Sr Chefe da Se•ão foi mandaria averbar o conieato
de -exploração da marca — Chro1:nasal — registrada sob número —
63-860 — constante do cliché abnixa,
de propriedade de: Farbenfabriken
Bruer AO — estabelecido na Alemanha, e em favor de Bayer do Brasil Indústrias Químicas S. A. — estabelecido no Brasil — Averbe-se o
contrato de exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandartJ averoar o contrato
de exploração da marca — Asea —
registrada sob n.9, 197.375 — constante do cliché abaixo, de propriedade de — Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget — estabelecido na
Suécia — e em favor de — Anca International Services Limited — e sul,licença de exploração a favor de .Asea
Elétrica S. A. — estabelecido em São
Paulo — Brasil — Averbe-se o contrato de exploraçU.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandam averbar u contrato
de. exploração da marca — Neo-Tutocaina — registrada sob número —
229.529 — constante do clichê abaixo de p ropriedade de: Farbenfabriken Bayer Alctiengeseltse.haft — estabelecido na Alemanha — e em lavou' de — Hoechst do Brasil Quirnica e Zariracãotica S. A. — estabelecido no Estado da Guanabara —
Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.
• tlEO-TUTOCJI DIA

Por despacho do Sr. Chefe da Se- Proprietária, FARDZDZODITED
.O.-Leverkusen
rão foi mandado averbar o contrato
Rep.Federal Aleme
de exploração da marca — Impulsan Licenciadas 1101,:ctisT DO
etasn. ca31— registrada sob número 286.879 —
MICA E FAintauTica sia
constante do clichê abaixo, de prosao Nulo - 6. Paulo
•
priedade de: -Laboratório Torres S.A.
— estabelecido em S. Paulo e em
1f over dos Laboratórios Silva Araujo
Por despacho do Sr.- Chefe da SeRoussel S. A. — estabelecido no Estado da Guanabara — Averbe-se o ção foi maadade averbar o contrata
de exploração da marca — Bayer
.contrato de exploração.
reg istrada sob número 256.482 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de — Farbenfabriken Bayer
Aktien g esellsohaft — estabelecido na
República Federal Alemã, e eia favor
de Bayer do Brasil Indústrias QuíIndústria Brasileira
micas S. A. — estabelecido no Brasil
— Averbe-se o .contrato de exploraPEoprietaree
ção.
L aboratório T.nes S. A
São Puir,
.

IMPULSAN
fabricante Autorizaae

taboratonos
Silva Araujo - Roussel S. A
Rio de Janeiro

trop rietértes

ruasarLaaxxxa aarra A.0;
Laverkuaen-Bayerneo-adlpi
blioa "aderia &laia
Lielinotadam sarna DO ARADIILINDOSTIIál
QUIDIOM d .4.0. 1Jak da ia •
" =Ire.
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Por despacho do Sr. Chefe da Seçao foi mancado averbar o contrato
de exploração da marca - Metalastic
- registrada sob número 157.865 constante do clichê abaixo, de propriedade de - The Sherwin Williams
Company - estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte e em
favor de Sherwin Williams do Brasil
8. A. (Tintas e Vernizes) - estabelecido no Brasil - Averbe-se o
contrato de exploração.

Metalastic
Proprietária
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANX
Licenciada
S HERWIN-WILLIAMS DO BRASIL
TINTAS E VERNIZES

Por despacho co Sr. Chefe da Seção, foram mandados averbar os contratos de e6plora,ção das marcas Mulrex, registrada sob número 306.518
- Mulrex, registrada sob número:
307.243 - constante do clichê abaixo, de propriedade de - Socorri Mobil 011 Company, Inc. - estabelecido nos Estados tinidos da América
do Norte e em favor de Mobil 011 do
Brasil (Indústria e Comércio) - estabelecido em S. Paulo - Brasil Averbem-se os contratos de exploração.

MULREX
aropetetart.
OIL COMPANY. tre,
eocon
Lleme
Igen OIL DO mun. (Dimana
& 0JaERCIQ1 LlaITADa

EXPEDIENTE DAS DIVIS0E8 E EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
SEÇÕES
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
E EXPEDIÇÃO
(Republicado)

EXIGÊNCIAS

Nottricação

Dia 2 de julho de 1965
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo art. 14 da Lei
n.9 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de recursos,
e se do rfleM10, não se tiver valido
nenhum interessado, ' ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecere ma éste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da primeira anuidade dentro
do prazo de sessenta dias na forma
do parágrafo único do art. 33 do
Código da Propriedade Industrial, para que sejam expedidas as respectivas cartas patentes:
Privilégio de Invençdo Deferido
N.9 121.478 - Rolls Royce Limited
Aperfeiçoamentos em ou referentes
a mecanismo de controle para hélices
com ângulo variável.
N. 126.940 - Acendedor automático para gás - Ind. de Artefatos de
Metais Exportação e Importação Siavia Ltda.
1T.9 128.773 - Processo para obter
a aparência de veios de-madeira em
revestimentos plásticos e produto resultante - Johns Manville Corp.
N.9 130.229 - Nova bobina para os
ganchos de máquinas de coser bordar e similares - Pfaff Brernberg
Socieclad Anonima Industrial Comercial Y Financiera.
N.9 126.758 - Nevo tipo de régua
para demonstração das principais fórmulas matemáticas de figuras geométricas - José Almodova.

T êrmos com exigências a cumprir:

Dia 1 de julho de 1965

N9 120.222 - Ache Pereira.
Nu 120.503 - Clemente Scomparin,
N9 120.610 - Pierre Grumbach,
N 9 120.622 - Stora Kopparbergs
Bergslabs Aktiebolag.
N 9 120.838 - Termovacuo Sociedade Anônima.
N 9 120.946- Ouriço Sociedade Anônima Indústria e Comércio.
TermovaCtio Socie.
N° 121.004
dade Anônima.
N 9 121.118 - Aldo Falanga,
N 9 121.290 - Auto Mecânica Jussara Limitada .
N° 121.320 - Abram Pustilnic.
N° 121.595 - Bernardo Assir Preis.
N 9 121.662 - José Jorge Fernandes.
N9 121.856 - Pedro Correa Porto e
Daniel Ferreira Pestana.
N 9 121.867 - José Roberto Longo,
Sociedade Mecânica Ranieri Lmitada e
José Luiz Longo dos Santos.
N 9 121.911 - Heberlein £1 Co A. G.
N 9 122.104 - Peter Taylor António
Bueno de Godoy e Aluizio de Campos
Bueno.
N9 122.520 - João Raul Lazzarini.
N9 122.696 - Claudemiro Romualdo
de Paula.
Nu 122.750 - Constantino Marçulo e
Luiz José de Souza.
Exigências
Têrmos com exigências a cumprir:
N° 122.879 - Luiz Pereira Leite e
N.9 88.343 - Wanda C. Penha de Paulo Hamilton Siquera.
N 9 123.018 - Representações RonCarvalho.
da Limitada.
N.9 130.736 - Soc. Pluma Ltda.

!C 123.084 - Union Chimiqtte Belga
Sociedade Anónima.
Nu 123.142 - E,lio Menegaz,
W 123.313 - Agostinho Frasciuo.
N 9 123.311 - Agostinho Frascino.,
W 123.472 - Hideki Nishiyama
Tamotsu Sek.
N° 123.564 - Rosental Pinto Co.
valcante.
N9 123.609 - Representações Malar.
ma Limitada e Laszlo Schultheisz.
N 9 123.702 - Arlindo Costa Reis.
N 9 123.721 - José Carlos Pedreira
Passos.
N9 124.589 - Francisco Teotonio
Neto e José Abdon Miranda.
N 9 124.945 - Helene Kambersky.
N9 125.272 - Wurtt Spindelfabrik
G. M. B. H.
N9 125.392 - N. V. Philips Glueilampenfabrieken.
N° 125.970 - Container Patent Co
G. M. B. H.
N9 126.064 -n Ineo Schincariol.
N 9 126.227 - Pirelli Societa Per
Azioni.
N 9 126.228 - Pirelli Soc'eta Per
Azioni.
N° 126.230 - Pirelli Societa Per
Azoini.
N 9 127.206 - Leinila Ditcheff.
N° 127.207
Lelia Vellini Achon.
N 9 127.219 - Editorial Kultur Li.
mitada.
W 127.239 - João Carlos Aguiar
de Matos.
1n1* 127.266 - N. V. Phil ps Gloeilampenfabrieken.
Nu 127.587 - Eldio Basso Rolim.
N° 129.506 - Farbwerke Hechst
Aktiengesellschaft Vorm Meister Lucous
& Bruning.
N 9 129.561
Napoelon Solares
Atlas.
N 9 129.628 n•••• Zilda Ribeiro.
N 9 131.825 - Paulo Ramos.

11 OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSAl
-

Volume

1

Tomo

Assunt•

Preço1

. Trabalhos Diversos
Impostos Interestaduais
.
Réplica
...
Réplica .
Trabalhos jurldicos
Limites Ceará - Rio G. do Norte
Trabalhos Jurídicos

400
200
120
120
120
120
1.000

Volume

1

Tomo

1

• 1
II
11
II
111
I

Assunto

•

Preço

XIII
XXIII
XXIX
XXIX
XXXI
XXXI
XXXII

II
II
11
1U

111
V
II

XXXIV
XXXV
XXXIX
XL
XL
XLII

1

Discursos Parlamentares
Trabalhos Jurídicos
Trabalhos Judaicos
Trabalhos juridicos
Trabalhos Juridicos
Limites Interestaduais •.,,

25n
70(
40(
‘,10C
1 I .1XX
1 tXX

I
i
..set a n•n•nnn•n•••

/MI

^n••

A

VENDA :
Guinabara

Seção de Vendas: Avenida Rockigues Alves a.• 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-Ga a ped:dos pelo Serviço de RoctatAlko Poetai
rue afaxino
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da ProPriedade Industrial, Da data da publicação começará

a correr o prazo de se dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas o posições ao DePartameuto
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com

a

concessão do registro requerido

Termo n.° 689.103, de 13-3-1965
Tecidos Régia Ltda.
Rio de janeiro

Termo n.° 689.098, de 13-4-65
Instituto Vital Brazil S. A.
Rio de Janeiro

botas, botinas, blusões, boinas, baba- natural, tecidos plásticos, tecido, fin.
douros. bonés, capacetes. cartolas, cara- penmeabilizantes e tecidos de pano come
puças, casacão, coleteis, capas, chales,
e vestidos
cachecol,, calçados, chapéus, cintos,
Tèrmos
ns
.
689.110 e 689.111, de
cintas, combinações. corpinhos, calças
14-4-1965
de senhoras e de crianças, calções, calFábricas Leila Lida
ças, camisas, camisolas, camisetas,
São Paulo
•
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
pea, fantasias. fardas para militares, coINDÚSTRIA BRASILEIRA
ros, jogos de !ingeria, jaquetas, laq-sês,
Indústria Brasileira
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
Classe 23
luvas. ligas, lenços. mantéis, meias
Artigos da class.
maiõs, mantas, mandrião, mantilhas paClasse 3
litós. palas, penhoar, pulover, celerinas,
Um produto farmacêutico indicado no
Termo n.° 689.104, de 13-3-1965
tratamento da hipertensão arterial em Química "e Farmacêutica Nikkho do peugas, ponches, polainas, pijarnas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
suas manifestações
Brasil Ltda.
robe de chambre, roupão. sobretudos
Guanabara
Urino n.9 689.099, de 13-4-65
suaoensórios, saldas de banho, sandálias
Instituto Vital Brazil S. A.
suereres, shorts, sungas, stolas ou slacks
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniRio de Janeiro
formes e vestidos
Termo n.° 689.108. de 14-4-1965
Importadora Lugano Comércio e
Classe 22
Indústria Ltda.
Indústria Brasileira
Para distinguir: Fios e fios retorcidos
São Paulo
de algodão de tôda espécie, e fios de
' costurar, de bordar, para croché e para
Indústria Brasileira
Classe 3
remed:ar, de tOda espécie, em algodão e
Um produto farmacêutico indicado nos
outras fibras
seguintes casos: Aborto habitual, hiperClasse 3
Classe 36
piada glandular, amenorréa, oligo meUm produto farmacêutico indicado como norréa, dismenorréa, esterilidade, invoPara distinguir: Artigos de vestuários
INDUSTRIA BRASILEIRA
anti-emético em suas manifestações lução sexual e feminina, impotência. neue roupas teitas em geral: Agasalhos,
aventais. a!percatas. anáguas. blusas,
rastenia
sexual,
eunucoidismo,
carencia
Termo n.° 689.100. de 13-3-1965
botas, botinas, blusões, boinas, babaClasse 36
hormonal, acne e %mação do calo
Instituto Vital Brazil S.A.
Para distinguir: Artigos de vestuários douros, bonés, capacetes . cartolas. caraósseo
Rio de Jane/F.o
e roupas feitas em geral: Agasalhos, puças, , casacão, coletes, capas. chales,
Termo n. 9 689.105, de 13-3-1965
aventais, alparcatas, anáguas, blusas. cintas, combinações. corpinhos. calças
Química e Farmaceutica Ni irlebn do botas, botinas. blusões. boinas, baba• de senhoras e de crianças, calções cal' Brasil Ltda.
douros, bonés. capacetes, cartolas, cara. ças, camisas, camisolas, camisetas,
Guanabara
puças. casação. coletes, capa,. chalen. cuecas, ceroulas, colarinhos, éueiros.
cachecols. calçados, chapéus, cintos oca, fantasias. fardas para militares, cocimas, combinações. carpinhos. calças, legiais, fraldas, galochas, .s.avatás, gorde
senhoras e de crianças, calções, cai ros, jogos de litigaria. Jaquetas laqués,
Indústria Brasileira
ças, camisas, camisolas, camisetas. luvas, ligas, lenços, mantes . meias.
saias, casacqs, chinelos, dominós. echar- maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. palocklatria Brasileira
pes, fantasias. fardas para militares, co- letós. palas. penhoar, pulover, palermas,
Classe 3
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros. peugas, ponches, polainas. pijamas, puUm produto farmacêutico indicado colecpals. fraldas, galochas, gravatas. gor- nhos, perneiras, quimonos. regalos,
mo anti-emético em suas manifestações
Classe 3
ros, logos de !ingeria, jaquetas, !agua robe de chambre, roupão, sobretudos,
Um produto farmacêutico indicado nos luvas, ligas, lenços. manhãs, meias. suspensórios, saldas de banho, sandálias.
• Termo n.° 689.101, de -13-3-1965
Instituto Vital Brazil S.
estados de desnutrição, convalescenças, inaiéis, mantas, mandrião, mantlhaa, pa- sueteres, *horta, sungas. stolas ou slacks.
Rio de Janeiro
deficiência proteica e atrasos de
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas. tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
crescimentos
peugas. ponches. polainas, pijamas. pu.
ilhoa. perneiras, quinsonos, regalos,
Térmo n.° 689.112, de 14-4-1965
Termo n.° 689.106, de 14-4-1065
robe de chambre. roupão. sobretudos,
Indústria Têxtil /Sorocaba S.A.
Amacio Maszaropi
suspensórios. saidas de banho, sandálias,
São Paulo
susteres, aborta, sungas, atolas ou alada.,
tuler, toucas, turbantes, temos, uniformes e vestidos
Indústria Brasileira
uVendedor de Linguiça
Térmo n.° 689.109, de 14-4-1965
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Importadora Lugano Comércio e
Classe 2
Classe 32
Classe 23
Indústria Ltda.
Um produto veterinário
Titulo
Tecidos em geral
Sffo Paulo
Termo n.9 689.102, de 13-3-1963
Têrmo st.° 689.107, de 14-4-1965
Têrmo n.° 689.113, de 14-4-1965
A*Nto Peças Alegria Ltda.
Importadora Lugano Comércio e
Sotto Maior S.A. Tecidos e Armarinhi
Guanabara
Indústria Ltda.
Guanabara
São Paulo

RÉGIA

Reservital

abOr

Sebavorniti

~4

Seclavorno

~4

Prfoteigabon

SOROCABA

7.eculoustectgan4
INDUSTRIA BRASILEIRA'

Confecções Lugano

•Classe 23
eifS4Sy
.
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo,- cetim,
nylon, esteiras, enfeites para automóClasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuárioa carok casem Iras, fazendas e tecidos de Classes: 12 — 13 — 22 — 23 — 24
36 e 37
e roupas feitas em geral: Agasalhos. lã era peças. juta icrsey. linho, nylon.
Titulo de Estabelecimento
aventais, alpercatas, anáguas, blusas, Paco-paco, percaline, raral, rayon, seda

INDUSTRIA BRASILEIRA.

Classe 21
Insignia Comercial

1

PRORROGACÃO

si

2570 Quarta-feira 7

WARIO OFtelAL (Seçâo III) •

Julho de 1965

MARCAS DÈPOSITADAS
Publicação feita de acárdo com o art. 1-30 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 aposições ao Departament0
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

T ermo n.° 689.114; de 14-4-1965
, Carvalhal ComPanria Tecidos S.A.
Guanabara

-Termo n.° 689.117, de 14-4-1965
Abel de Barros Comércio e Indústria
de Tintas S.A.
Guánabara

PRORROGACRY

•
paz, °lama, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio soda cáustica sabão em pó,
sabão comum. sabão dt esfregar e sapouáceos, tiolos de polir e verniz
para calçador
Termo n.° 689.119, de 14-4-1965
losenha Medrano Vaolienno

"CARAVELA'?
IND. BRASLEIRA

•
,
;Classe 46
Para distingUir: Amuá). anil. eril
Prússia ilvaiade -de zinco abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
Classe 23
Tecidos de algodão em peça. brins, cre- detergentes, espreinacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos. fósforos de
tones, morins. chitas e zefires
cera e de .nadira. g goma para lavaii
Termo n.° 689.115. de 14-4-1965
_deria, limpadores de luvas, liqui-ios de
Usina São Cristóvão Tintas S.A.
brançuear tecidos. liguidos inata-a,-rdu.
Guanabara.
pas, &cuia, óleos para limpeza de cartas para roupas e mata óleos para touros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio. soda cáustica sabão em pó.
Sabão comtina, sabão 'de esfregar e • saponáceos, tijolos de polir e . verniz
.para calçador
-

Termo n.• 689.118. de 14-4-1965
Abel de Barros Comércio e Indústria
de Tintas S.A.

1 BRASILEIRA

'lasse 1
Tintas secaí e e

óleo

Termo n.• 689.116. de 11.4_1965
Usina São Cristóvão Tintas S.A.
GtrAabara

(PRORROGAÇÃO)
kBEL DE BARROS
COMÉRCIO
E INIXISTRIA DE
TINTAS S. ••
- Nome Comercial
Termo n.° 689.120.. de 14-4-1965
Tsomaz Leite Neto
•
Sào Paulo

Classe 30
Armações e guarda-chuvas e guarda
sois. barbatanas para os mesmos cabos
e'ponteiras ara os .mesmo, cabos e pon,teiras para bengalas. guarda-chuvas e
guarda-sois. capas de algodão para os
mesmos, capas, de seda: guarda-chuva
guarda-sois. bengalas. sombrinhas e
• suas partes integrantes
'r:.rm o n.9 689.121, de 14-4-1965
Antonio Lopes Duran .
São Paulo

pacyletoGAçu

c

:
"A MUSICO.
amoinas -E.S.Paulo
Classes: 8 e 9
Titulo de EstabeleciMento

Termos ns. 689.122 a 689.124, de
14-4-1965
Stabillimenti Eletromeccanici
Ansaldo San Giorgid
Itália

PRORROGACÃO

lâmpadas e fusíveis
1.2ass, 21
Para distinguir • Velétuos e giras parteS
twegrantes: Aros ,.,ara bic'cletas. automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavanca., de câmbio barcos,
breques. braços pw-a velcnlos, bicicletas, carrinhos de inac e carretas caminhonetes, carros ambulant-!s ra.ninhões,
canos. tratores.: carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros. carroças,. carrocerias. chassis, chapas circulares para veiculos. cubos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços. para veiculos. direção, desligadeiras, eáribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para erros eixos de direção
freios. trinteirs para veiculas, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. motocargas moto furgões,
manivelas naviOs. ônibus. para-choques,
para-lamas para-brisas, pedais. pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas. rabi:alues. radiadores para veículos,
pénlas para veiculos. selins, triciclos, tirantes para veículos. vagões, velocipedes, varetas de contrõle do afogador e
acelerador tróleis. troleibus. varães de
•
carros. toletes para carros
Termo n.° 689.125, de 14-4-1965
• Atito Pôsto Polomar Ltda.
São Paulo

AL OMAR
INDUSTRIA BRASILEIRA

,
Classe 47 •
Alcool motor, azeite para lamparinas,
carvão mineral e vegetal. cêra.para iluminação. combustível, fluidos de num.inação, gasolina. geléias e gorduras de
petróleo " graxas para lubrificação, gás
liquefeito, óleos para aquecimento, óleo
lubrificante, óleo para fabricação de gás
óleo para iluminação, petróleo refinado.
querozene e turfa ,

PRORROGACM)

*mi awa.s."

Classe 16
Para distinguir. Amido, anil, azul da
Prüssia, alvaiade . h zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes. espremacetes, extrato de
anil. fieciala para tecidos, fósforos de
cera e de madira. g goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidos de
Classe 1,
branquear tecidos liauidos
Um preparado químico para tirar, tintas ras para roupas e mata óleos para rou

Li

C.Iasse 8
Artigos de eletricidade e funcionamentak
elétricos a saber: chaves de comando,
comutadores,c ohdensadores, conversores estáticos e dinâmicos, interruptores,
quadros de distribuição, reguladores de
voltagem e tensão, sub-estações de
transformação, transformadores, ventila.
dores, acumuladores, voltímetros, amperõmetros, galvanómetros, cabos elétricos
resistências elétricas, fixas ou 'variáveis,

- Classe 6
Alternadores de voltagem, bombas elétricas, bombas de média e grande potência, centrais hidroelétricos e termoelétricos, comandos, óleo dlnamicos e
&iro mecânicos, compensadores
cronos, geradores, tnotoree de corrente
continua, quadrosd e distribuição, regaladohes de alta tensão e rotação, subestações de transformações, tubos aher.
nadares, turbinas hidráulicas e a vapor

Termo n-9 689.126, de 14-4-1965
Sergio Weiss
São Paulo

BIRIBKLANÇO
Classes: 2 e 33
• 'Insígnia

'
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Publicacão feita de acbado com ci 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 tuas oposições ao Departamento
bacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a cáncessto do registro requerido
Termos as. 689.130 e 689.131, de
14-4-1965
Móveis Cimo S .A.
.Paran4

esoustaks asasiLtims

Classe 27
Para distinguir artefatos de palha ou
fibra: cestas, cestos, cabos de utast-

saio& cestos para costura e para pães,
caixas de acondicionamentos e para enfeites, esteiras. enbornais, estojos, guarnições para utensilios, malas, pecheiraa,
redes, rédeas, suportes para filtros, sacolas, sacos, telas para assento dg cadeiras e bolsas •
Termo n. o 689.127, de 14-1-1965
Attilio Cappllari
São Paulo

Clame 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados Os material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros
Classe 34
armações para óculos, bules. bandefaa
bases para teleSonea, baldes, bacias, boi. Para disdnguire Os seguintes artigos,
sas. caixas, carteiras chapas. cabos cortinas, o:atinados, capachos, encerapara ferramentas e utensílios, cruzetas. dos, linóleos, oleados, passadeiras, pa.caixas para acondicionamento de ali nos para assoalhos e paredes e tapetes,
mentos. caixas de material plástico para
Terra* n.° 689.128, de- 14-4-1965
• baterias, coadores, coos, canecas, co.
Atilho Capallari
1heres. conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns a para livra,
São Paulo
r.4111cei, cestos, castiçais para veias.
Classe 10
caixas para guarda de objetos. arta- Móveis em gerai de metal, vidro, 6e
cima, coadores para chá, descanso para aço, .aadeira, estafados ou não, incha
pratos, copos e copinhos de pláttocc sive móveis ara -escritórios: Armários.
para sorvetes. caixinhas de parou° armarias para banheiro e para roupas
• para sorvetes, colhe:ambas, pasinhas. usadas, almo cadas, acolchoados para
garfinhos de plástico para sorvetes, for. móveis, bancos, balcões, banquetas.
minhas de plástico para sorvetes. discos bandejas domiciliares, berço*, biombos,
embreagens de material plástico emba- cadeiras, carrrinhos para chá e café
lagens de material plástico para sorve. conjuntos para dormitórios, conluatos
para sala de jantar e sala de visitas..
tes estojos para .objetos„ espumas de conjuntos para terraços, jardim e praia,
nylon, esteiras, enfeites para autcanó. vais, massas antaruidos, eazaadores de conjuntos de armários e gabinetes para
pratos, funis, formas para doces. fitas copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
isolantes, filmes, lios de ce:uiose, !gebos giratórias, cadeiras de balanço, caixa
para bolsas, tacas, guarnições, gtarni- de rádios, colchões, colchões de molas
Ces para chupetas e mamadeiras. guar. dispensas, divisões, dwans,_ discotecas,
alçam para ' porta-blocos, guarnições de madeirl, espreguiçadeiras, escrivanipara liguidificadores e para batedeiras nhas, estantes, guarda-roupas, mesas
mezinhas', mezinhas para rádio e televide frutas e legumes, guarnições de ma- são, mesinha., para televisão, molduras
terial plástico para ctensilios e objetos para quadros, porta-retratos. poltronas.
guarnições para bolsas, garfus, galerias poltronas-camas. prateleiras, porta-chapara cortinas. jarros, laminados, plás- péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
ticos, lancheiras, mantegueiras, mama.
• vitrines •
orinals, pendedores de mapas puxadoTermo
n.
•
689.129,
de 14-4-1965
res para móveis, pires. pratos, palitei
Attilio Capallari
res, pão de cosinha, pedras pomes, artiSão Paulo
go& protetoes para docGmentos, puClasse 25
xadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas, Para distinguir: Arvores de natal, ha
porta-documentos, placas, -chitas, roda I:* lata , bolas para enfeites de arvores
nhas, recipientes, suportes suportes para de natal, cartas geograficas, cartões
guardanapos, saleiros mios, doelas, postais, cartazes, displays, estatuetas,
tubos para ampolas, tubos para serin- estampas, gravuras, frutas de vidro, figas travessas, tipos de- material plás. gura ade ornatos, festões, fotograrlas
fido. sacolas, Saco?, saquinhos, vasilha- frutas de louça, figuras para enfeitar
mes para acondicionamento, V9306, si. bolos de aniversarias, batizados, case
caras, cotas a frio e co:33 nao IncicIdas mantos e outras quaisquer comemora.
em outras classes, para borracha, para çan, gravuras, imagens, letreiros, macortumes, para marcinelros, para sapa- nequins. maquetas, obras artisticas, obras
teiros, para vidros, pasta adesiva para de pintura, paineis e cartazes para de.
correias, pasta e pedras para atia: corações e par aexPosiçao, projetos.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos mostruários de mercadorias diversas e
para ladrilroa e adesivos para azulejo, para propagandas, suportes artisticos
akties de material plástico para fades- para vitrines, estatuetas para adornos
anéis, carretéis par tecelagem e gizar• para fins artistleos, taboletas
tia* geral de plástkan
maltas e vasos

Termo n. o 689.132, de 144:1965
Prorrogação)
Saturnia S.A. — Acumuladores
Elétricos
São Paulo
•

FRORROGAÇIO

CLJMAI
.indUstria Brasi191r3
Classe 8
Acumuladores elétricos e baterias
•
elétricas
Termo n' 689.133, de 14-4-1965
• Prorrogação)
•
Saturnia S.A. — Acumuladores
Elétricos
São
Paulo
•

P110111100410'
• LIETBOR
Incbistria Brasil•ra
Classe 8
• Acumuladores elétricos e baterias
elétricas
Prorrogação)

Urinas as. 689.134 e 689.135, de
14-4-1965
' São Paulo
PRORitOGACAO

• INDUSTRIA CRASILEIRA ,
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia.- avelãs, azeite, azeitonas, banha. bacalhau, batatas. balas
blscoltos. bombons, bolachas. baunilha
café em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chá
caramelos, chocolates. confeitos. crave.
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas, canqlca. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos. colorantes
chouriços. dendê. doces, doces de ira
tas, espinafre, essências alirnetrares, em.
padas. ervilhas. enxovas, extrato de tomate. farinhas alimentícias. favas. fé
aulas, flocos. tareio. fermentos. Feijão.
figos, frios, frutas secas naturais e cria.

5

talizadas: gricose. goma de mascar. gorduras. grânulos. grão de bico, gelatina,
aoiabaria. geléias, !serva doce. herva
mate,' hortaliças, lagostas, lingual. leite
condensado, leite em p& legumes ela
conserva. lentilhas, linguiça. louro, mas.
soa alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate. Mel e melado. mat e, masau para mingaus. molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, no.
tu; óleos comestiveas, ostras, ovas,
prlinés. pimenta. pós para
pr.es,
pickles. peixes, presuntos, pa.
tês. petit-pois, astilhas. pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para saimata. requeijões, sal, sagu, sardinhas.
saadulches. salsichas, salames. sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas: torradas, tapioca. tamaras, talha,,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho 'e vinagre
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos paar animais. amirlo.
arroz, atum, avela, avelas, azeite, azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha.
café em pó e em çaão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chk•
caramelos, chocolates. confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite, cremes
ali/nanados croquetes, compotas. can.
çica coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos. colora atei.
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares. eia.
padas ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias. favas. fé.
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
f i g os. frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose. goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
g oiabada, geléias, herva doce, herva
mate. hortaliças, lagostas, línguas. feita
condensado. leite em pó. legumes era
conserva, lentilhas, linaulça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel é melado, mate. masias para mingaus. molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos cornestiveis, ostras, ovas,
•
plaos, primes, pimenta, pós para
p udins, pickies. peixes, presuntos, paras. petit-pois: astilhas, pizzas. pudins:
queooa, rações balanceadas para atdaws, requeijões, sal, sagu, sardinha&
sanduiches, salsichas, salames, sopas anatadas, sorvetes, sucos de tomates e eti
frutas: torradas. tapioca, tâmaras, talha.
sun tremoços. tortas, tortas para altmento 'de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
n
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para t0. '.#)3 t,9 4:193 avaistrials:
Máquinas de rosquear: serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e can-.
traia tornos mecânicos, prensas mediai.
cas, máquinas amassadeiras, misturadoras adaptados na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretas
e outros fins Industriais, elevadora. máquinas desempalhadoeiss. descascador%
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Termo n.° 689.138, de 14-4-1965
ventiladoras, moinhos para cereais.
máquinas secadoras, trituradoras. pul- Reis Indústria e Comércio de Artigos
para Festas Ltda.
verizadoras, [tesas, politrizes, tranchas.
São Paulo
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marte-letes, ventiladores.
exaustores para forjas, bombas centri•
fugas, rotativas, de deslocamento e a
CASA DAS CONFEITARIAS
pistão para todos os fins, anates. caldeiras e turbinas, injetores para cal.Sio Paulo—Capital
deiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e haira rrressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
Clascses: 33 — 25 — 38 — 41
e máquinas limadoras, máquinas operaTitulo de Estabelecimento
trizes. rotativas ou cortadoras para usiTermo n.0 689.139, de 14-4-1965
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
IaNlavs Stuhlberger
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
São Paulo
encanatorias, espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para 4abricar papel e
máquinas de impressão, dinamos
receptáculos
Termo n.° 689.136, de 14-4-1965
Prorrogação)
Sanatório São Lucas Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
ANAIS t'AULISTAS
DE 'MEDICINA ' E
CIRURGIA
Classe 32
Urna revista
Termo n.° 689.137, de 14-4-1965
Prorrogação)
Empresa Editóra "O Pensamento"
Limitada
São Paulo

Classe 33
Titulo
Termo na, 689.140, de 14-4-1965
Gaivota Propaganda Ltda,
São Paulo
' O FEIRANTE
Classe 32
Jornais
Termo n.o 689.141, de 14-4-1965
Brasopal S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

BRAS

orA I. S/A-. I NDOS -

Termo n.° 689.143, de 14-4-1965
Tármo n.° 689.146, de 14 - 4 - 1965.
Prorrogação)
(Prorrogação)
.
"Dia" S . A . Distribuidora Importadora Clbramar S.A. Comércio e laddatrbá
•
e Administradora
São Paulo
Sr° Paulo

PRORROGAÇ -A0 .
•L D R I . V E RI
j.ndrustria Brasileira'
Classe Ia
Para distinguir: Materiais paar construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos,' batentes, balaustres, blocos de chnnto, blocos para pavimenta.
ção. calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dagua
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas. esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função. lages, lageotas, material isca
tante contra frio e calor, manilras, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilieantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produts betuminosos, impermeabilizantes liquido., ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
N, imentaçâo, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parauetas, portas, portões, pisos, leiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan
ques de cimento. vigas, vigamentos e
teirós
Terrno n.o 689.144, de 14-4-1965
Prorrogação)
Linhas Corrente S.A.
Paulo
PAORR0GAÇA0

TRIA E COMÉRCIO.
SETECO-Serato Técnico para (astuta
Nome Comercial

q5,

Termo n.° 689.142, de 14-4-1965
Fábrica Pozzi S.A. Indústria de
Passamanaria
São Paulo

POZZI

Classe 32
•
Para distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos- boletins,,catálegos. edições impressas, revistas. 6ede publicidades, programas
as diooar. rádio-televisionados. Peças tes.
~a e cinematográficas, ~gramas

:Z

eerales

Classe 33
Titulo
Tèrmo zi. • 689.145, de 14-4-1965
Prorrogação)
Casa Pirani S.A. — Comércio e
Importação
'
Sai- Paulo

Classe 8
Para distinguir: Intercomunicadores,
tas magnéticas, aparelhos magnética
de sons, instrumentos eléttreirônicoz 44
medição e suas partes: alto-falante4
antenas, bobinas, aparelhos de comuni.
cação interna, campainhas elétricas, coa.
densadores, chaves elétricas, comuta.
dores, aparelhos cinematográficos, apa.
relhos de contrõle de sons, chaves de
tomada, discos gravados, diais, aparê.
lhos fotográficos, fusíveis, eilmes nye.
lados, aparelhos def requncia modula.
da fonógrafos, interruptores. isoladora*
lâmpadas, lunetas, máquinas fotogrdiff,
cas, microfones, pick-ups, pilras
cas, resistências elétricas, plugs, apa.
relhos de refrigeração, rádios, aparalhos de televisão, aparelhos receptora*
de sons, refletores automáticos, sele.
cionadores, sereias e camainhas de alar.
me, aarelhos de telegrafia, de telefonia
sem fio, toca-discos, ventiladores, vál.
vulas, câmaras de televisão. objetivas
espelhos Óticos, aparêlros de registra
e reprodução de imagens e de sons, apa.
relhos eletrônicos de medição, de exa•
me. de supervisão, de regulação, apa,
relhos para medição de radiações, má.
granas falantes, portadores de registro;
com e sem gravação, baterias e acurnu,
ladores elétricos, transistores, válvula;
de recepção para televisão. dispositivo:
eletrônicos de comando e de comande
remoto, dispositivos para a transmissác
em televisão de originaid escritos, pefinfas cinomatográficas, dispositivos
para a inversão de negativos. dsiopsitt
vos de comando remoto para oscilação
aparelhos elétricos para barbear, dispo.
sitivos de comando remoto para o acionamento de objetivas, cabeças de comando remoto para oscilação o unianação
Termo n.,689.148, de 14-4-1965
Cibraço S.A: Comercial e Importador:
Brasileira de Ferro e Aço
`são Pnn

PRORROGAÇÃO

indtie tri a Brasil eira
nIl
4"2.000CAI
Classe 22
G 1, G 1.
Para. distinguir: Fios e tios retorcidos
).
de algodão de tôda espécie, e fios de
costurar, de bordar, para croché e Para Classes: 6 — 8 — 9 — 15 — 23
remedear, de tida espécie. em aloodão e
36 —
49
outras fibras
Expressão de provocando

Cias*
Aço em bruto, aço preparada, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parciaknente trabalhado, bronze de
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manganês, bronze em pó, bronze em
serra, can fio, chumbo em bruto ou
•parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em fólha, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, 'Imanas,
magnésio, manganês, metais não traba/fiados ou parcialmente trattalhados. metais em massa, metais estampados,
metais para solda. níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em fôlhas
Tèrmo n.o 689.149, de 14-4-1965
Instituto de Química e Biologia S.A.
Guanabara

Termo n.° 689.152, de 14-4-1965
motocicletas, motocargas, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicie. American Home Products Corporation
tas, reboques, radiadores para veiculos,
Estados Unidos da "Amérina
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para veículos. selins, tricicles, tirantes para veiculo& vagões, velocipe.
varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes •de
carros, toletes para carros
Termo n-9 689.150, de 14-4-1965
Fábrica de Agulhas Reine S.A.
Guanabara

,pRORROGACÃO

El
Classe 10
Agulhas para injeção e canhões de
suporte para os mesmos

Indústria Brasileira
Classe 3
Um preparado farmacêutico Indicado
como analgésico tópico
Termo a.° 689.147, de 14-4-1965
Prorrogação)
• Indústria e Comércio de Bicicletas
Caloi S.A.

Tersuo n.o689.151, de 14-4-1965
Milo Milo Due'
3ão Paulo

‘NDÚSTRIA 13RAS1WRA
..lasse 21
Para distinguir: Veiculos e sua. ~te*
Integrantes; Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões. aviões, amor.
tecedores, alavancas de câmbio. braços
breques, braços para veículos, bicicle.
tas carrinhos de - mão e carretas. •:ami
ahonetes., carros ambulantes. caminhõez:
carros. tratores carros-berços, carros
tannues carros-irrtgadores carros car
roças carocerias, chassis, chapas cir
vadorer para passageiros e oara cr-rga,
culares para veículos. cebos de veiculo'
corrediços para veículos. direção desli
cadeiras estribos escadas a-olan'ea. ele
engates para carros eixos de diret:50
freios fronteiras pare -veículos. guiar
locomotiva, lanchas, motociclos, molas

Termo n.9 689.153, de 14-4-1965
Coficred S.A. Empreendimentos —
Participações — Administração
Guanabara

COFICRED S. A.
-- ADMINISTRAÇÃO
Classes: 16 — 32 — 33 — 50
Expressão de propaganda
Termo n.o 689.154, de 14-4-1965
Coficred S.A. Empreendimentos —
Participações — Administração
Guanabara

PRORRO6ACÁO

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas
berços para mataborrão. borrachas para
colas. brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, caneta para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carienbadores. cola para papel.
coladores. compassos. cestos para cor-'
respondência. desenhadores, duplicadorer datadores. estojos para desenhos.
estojos para canetas, estojos com minas.
capuchos. estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis. furadores, fitas
para raáquine.s de escrever, grafites
para lapiseiras. goma arábica. grampeadores, lápis een geral, lapiseiras, casquinas oara -apontar lápis, minas para
aralites. minas vara penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas de somar. máquinas de multiplicar
mata-qatos, porta-tinteiros, porta.carimbos. porta-lápis. oorta-canetas. porta.
cartas, prensas. prendedores de papéis
oerceveios para papéis. perfuradores
eécuas. raspadeiras de borrões. stencils
para minse4gralos. tintas • tinteiros

"LIBRA"
arIDIISTRIA BRASILELRA

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários,
álbuns, impressos, boletins, catálogos,
edições impressas. folhetos, jornal', livros impressos, publicações impressas,
revistas, programas radiofónicos e rádiotelevisionados, eças teatrais e cinematográficas. rogramas circenses
Termo n.o 689.159, de 14-4-1965
Sociedade Organizada Construtora
Irmãos Albuquerque Limitada
Classe 3
Guanabara
Um preparado estai-61de da indústria e
comércio da depositante

EMPREENDIMENTOS
— PARTICIPAÇÕES

PF 1110

Termo n.° 689.157, de 14-4-1965
Libra Publicidade Limitada
Guanabara

CONGRO S. A.
Nome Comercial
Termo n.9 689.155, de 14-4-1965
Coficred S.A. Empreendimentos —
Participações — Administração
Guanabara

COFICRED S. A.
Classes: 16 — 32 — 33 — 50
Titulo
Termo n.o 689.156, de 14-4-1965
José Batalha de Góis
Guanabara

REFRIGERAÇÃO
BANDEIRANTE
Classes: 8 e 33
Titulo

Classe 16
Para distinguir: Materiais paar construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes. ba laustres. blocos de chnnto. blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal cré, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos. edifica..
ções premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrphos, lambris, luvas
de Junção. lages, lageotas, material iso•
lente contra frio e calor, manaras, masa
sas para revestimentos de paredes, ma'
deiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos nara
tornar impermeabilizantes as argamas•
aas de cimento e cal. hidráulica, pedra*
galho. produts betuminosos, Imperrneabilizantes líquidos caa sob outras formas
para, revestimentos e outros como nas
vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e, paredes,
papel para forrar casas, massas atai.
ácidos para uso na: construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Termo n.9 689.158, de 14-4-1965
Bar a Mercearia Poliflor Limitada
Guanabara

POLIFIfil
1NDOSTRIA BRASILEMA

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho aspargas.
açúcar, alimentos paar animais., amido,
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta.
arroz. atum. aveia, avelãs. azeite. az•l•
tonal, banha, bacalhau, batatas balas,
biscoitos. bombons, bolachas baunilha.
café em oó e em grão, camarão. canela,
-lucilas rações balanceadas para ant.
em pau e em pó. cacau. carne&
Caramelos, chocolates, confeitos, cravo,

suo,

•
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Têrmo n.0 689.170, de 14-4-1965
Classe 17
mie e "rnaquillage" depilatórios. deso.
tareais. cominho, creme de leite, cremes
*mentes. vinagre liomatico, nó de arroz
Associação Brasileira de Metais
Utensílios para escrever
wkimenticios croquetes, compotas, can.
talco perfumado ou não, - Mais para
Sac rau1c,
gma. coalhada. castanha. cebola. 'condi.
689.164, de 14-t-65
Termo
n.9
"estaria e sobrancelhas. preparados para
mentos Para alimentos, colorantes
rinbelezar ditos e olhos. carmim para
*METALIEIGIA REVISTA DA
chouriços, dendê. doces, doces de fru
M rosto e para os lábios sabão e creme
tas, espinafre, essências alimentares. emASSOCIAÇAD BRASILEIRA DE METAIS".
iam ^ barbeai. sanao liquido perfumado
AZUL
padas, ervilhas, enzovas, extrato de to
sti não, sabonetes. dentitricios em pó,
mate, farinhas alimenticias. favas. fé
Classe 32
rama ou liquido: 'sais perfumados para
cuias, flocos, farelo, fermento*, frija°
Uma revista
banhos, pentes, vaporizadores de perna
figos, frios. frutas secai naturais e crisme. escavas para dentes. cabelos. unhas.
talizadas; gricose, goma de mascar. gor
Termo n.° 689.171, de 14-4-1965
.t cílios; dum de louro, saquinho perfuduras, grânulos. grão de • bico. gelatina
Martins Therezinha bra.....
mado, preparados em --pó. pasta. ligai .
goiabada. geléias, herva doce. turva
Martins Thiezerini & Cia. Ltda.
e tijolos para o tratamento das unhas
mate. hortaliças, lagostas, línguas. leite
São Paulo
dissolventes e vernizes. removedores da
condensado, leite em pó, legumes • em
mucuim glicerina perfumada para os
conserva. lentilhas, linguiça. louro, mascabelos e preparados para descolorir
*as alimenticias mariscos, manteiga
*0 IMPAIICIAI"
tulhas, cilios e pintas ou sinais artifi.
margarina, marmelada, macarrão. mas
ciais. óleos tiara a pele
ta de tomate. mel e melado, mate, mas.
OURO
MO para mingaus, molhos. moluscos
Classe 32
Termo n.9 689.167, de 14-4-1965
mostarda. mortadela, nós moseada, aoUm jornal
Cooperativa Habitecional da Alta
Classe 13
r.ea; óleos comestíveis. ostras, ovas, Jóias preciosas e de imitação; pulseiras
Mogiana Ltda.
. Térmo n. FRTLVGB. de VD-D-VTIM
pães, pium priints pimenta, pós para
de metal para relógios
Casa Giannini Acherinto —
Guanabara
pudins, pickles, peixes presuntos, pa.
Importadora Ltda.
Termo n.° 689.165, de 14-4-1965
tês. petit-pois. astilhas, pizzas, pudim,
queijos, rações balanceadas para ani(Prorrogação)
Guanabara
mam. req ueijões, sai saga, sardinhas Ragis Kartotlelzucht
Und Handels- tO-jlieratiya HabitaciOrij
saaduiches salsichas, salames; sopas engesellschaft M.B.H.
latadas. sorvetes. sucos de remates e de
PRORROGAÇÃO
'da Alta Mogiana Ltdgâ
Alemanra
Iradas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim. tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves. torrões.
Nome Comercial
PRORROGACÃO
Termo ri. ' 689.160, de 14-4-1965
Termo
n.°
689 .168, le 14-4-1965
., Sociedade Organizada Construtora
Substáucias gordurosas de origem ara.
Laboraetório Lutécia S.A.
Irmãos Albuquerque Ltda.
mal e vegetal tais -como: compostos
Guanabara
gorduras, banhas, manteigas, óleos •
Guanabara
todos os seus similares e sucedâneos
Termo n.9 689.173, de 11-4-1965
' SOCIEDÁDE
Bar e Lanchonete Ltda.
Rio de Janeiro
RGANIZADA
Classe
45
• CONSTRUTORA
Batatas de plantio

aCW&RINTO

liagis

IRMÃOS
• ALBUQUERQUE LTDA.

Nome Comercial
(. Termos ns. 689.161 e 689.163, de
14-4-1965
.Rorli
Wienenberger
Aktiengesellschaft
Alemanha

Bar e Lanchonete' Ltda,

Ternas n.° 689.166. de 14-4-1965
(Prorrogação)
Perfumes Cotv S.A.B.
Guanabara.

Titulo
Termos as. 689.174 e 689.175, de
14-4-1965
S.A. Coronificio Gávea
Guanabara

PRORROGAÇÃO

•

••

. .•

• •• ON.11 4
V•' &SP •
Tr•

••

•

..•n••• 111 •
• 1, MJ

Classe 3
Artigos da classe
nino n.9 689.169. ale ,14-4-1965
Strse — Sociedade Tramsportadom Auto
Rodoviária S.A.
•
Guanabara

•• •••• ••• • •

Indústria Brasileira'
Classe iS
Para distinguir: Perfumes, essências. eZ.
tratos, água de colónia, água de toucador. água de beleza, água de quina,
1gua de rosas. água de alfazema, água
Classe 5
. 'despertadores, cronómetro'. coara barba. loções e Ordem para os
liaeclitsiSmot para relógios e mostradores cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina. *batons" cosméticos, fixadores,
Ciaste 13
de penteados. petróleos. óleos para os
»hW traial0la_s ç de imitação; pulseiras cabelos. creme evanescente. cremes nelt•
4* Metal para relógios
durosoe e pomadas para limpeza da

rjr.caucurraDoak,
-

OR CE18
,Indústria

—

Classe 23
Tecidos em geral
Classe 36
Artigos de vestuário, de tbda sorte, ser
clusive de esporte e para crianças
Termo n .9 689.176, de 14-4-1965
Mesan Comércio e Indústria de Metais
Limitada
r:,,nr.abara

OURO

Classe 3.1
a
Titulo

• Classe 5
Para distinguir: Aço em brutosaco pre
parado, aço doce, aço para tipos e para

lo•
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molas, aço Instrumental e rápido, aço
fundido, aço arcialrnente trabalhado, aço
polido, aço refinado, barras de soldar,
bronze em bruto ou praciahnente trabalhado, bronze, bronze em pó. bronze
em barra e em fio, chapas de metal:
chumbo em bruto ou parcialmente tra.
balhado, cobre em bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, discos, elétrodos, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado. tarro em bruto ou parcial.
mente trabalhado. 'erro em barra e em
chapa, ferro redondo, tarro fundido. ferro maleável, ferro manganês, fitas de
aço para embalagens, gusa em bruto ou
parcialmente trahalrados. gusa tempera.
da, gusa maleável. lâminas de metal
latão em, fõlhas, em chapas e em ver
galhões, ligas para saldar, ligas metálicas limalhas. lancinaste., manganês, metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados metais em massa, metais as. tampados. metais para solda. tiiquel, Umas, ouro paládio papel de estanho,
platina poeira de zinco, prata. sucata.
soldas tungstento. zinco corrugado e
zinco liso em falhas

Termo n.° 689.180, de 14-4-196 5
Costa Penna 6 Cia.
Bahia

PALHAÇO,

SOLAR TONELEROS

Indústria Brasileira
,
Classe 44
' Charutos
Termo n.9 650.181, de 14-4-1965
Companhia de Cigarros Sinimba
Rio Grande do Sul

Termo n.° 689 .178. de 14-4-19.65
Costa Penna & Cia.
Basia

PRORROGAÇÃO

ALIERGIPAM
Classe 3
Produto farmaceutlea

PPM
Classe 4s
Cigarros. charutos e fumo desfiado
Termo n.0 689.182, de 14-4-1965
Ernesto da Silva Carneiro
Guanabara

Claaae 19
Aves e ovos

Classe 33
Titulo
•

Termo n a, 689.185, de 14-4-1965
João de Sá Brandão Sobrinho
Guanabara

reatikar

lfrito

Termo na 689.186, de 14-4-1965
Champagne Heidsieck & C.° Monopole.
Succcesseurs de Heidsieck & C.°,
Maison Fonlée en 1785
França

PRORROSAÇÃ0-77=
„..
ViRDC ESZUFh)
OURO

CESTINHA CEGONHA:
A Melhor Compra •
. Enauanto Você Espera

PRORROGAÇÃO

zrn ii
AZUL BRANCO OURO

Classes: 10, 12, 14, 28. 32. 36, 37, 39
18, 49 e 50
Frase de propaganda
Têrcao n.° 689.183. de 14-4-1965
Agua Sanitária Super Globo Ltda.
Guanabara

•

Tèrrno n' 689.179. de 14-4-1965
Cia.
Costa Penna
Bahia •

PRORROGACÁrii
e muii " G. 1 •.....
80.
"
.....
INLrii,

SERENATA
Indústria Brasileira
Classe 44
Charutos

Termosn s. 689.187 e 689.188, de
14-4-1965
BditOra Abril Lida

.

Quirnice

& Derivados

..

A ALKO

:::.:"."..: "=
'"

"...~.... ~o •
w...: r: ::.-:

PRORROGACAO

Classe 42
Champagne (vinhos)

São Paulo

Classe 44

Charutos

....
"... .....
. .... ......
.. or...

tmA
LAV
..
.e..

07-s.
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".":
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“.4
.
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.~ ....ze
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mr•n•
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" .."'fl.... ....
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.......
..—..
-rj"*:
.„,.
own

Classe 46
Agua sanitária (detergente)

Taèrmos as. 689.189 a 003. In, -de
Big-Lar Utilidades S.A.
Guanabara

EDIFICIO

L'PRORROGACÂO

Termo n.° 689 .177, de 14-4-1965
Granja Miaml Ltda.
Guanabara

• .

Termo ta° 689.184, de 14-4-1965
CondominiS do Edifício Solar Toneleros
Guanabara

Classe 50
Impressos

24-

oeCtÃ

Classe 8
Aparelhos eletro-domésticos
Classe 11
Talheres de metal, conchas, faca a' de
. mesa, facões. colheres e garfo,'
.r
. Classe 14
Cristais e seus artefatos
Classe 15
Para distinguir; Artefatos de poraelafris,
cerâmica, faiança, barro e terracota
ças vidradas para uso caseiro, adõrrios,
fins artísticos e instalações sanitaryts,
artafatos de cerâmica para uso casetro,
adõrnos e fins artísticos: alguidares -airoofarizes. assadeiras, barris, bules, 'bidês, bacias, bebedouros, biscoiteiras,
botnbonlares, bandejas, banheiras .copos
copos, consolos. caldeirões. cântaros. ca.
dinhos, cofres. cubas, comoteiras, comedores ara aves, caçarolas, canecas,
"Culta
centro de mesa, descansa-talheres escarradeiras. (+armas. frascos, filtros. gni.
us globos. farras, fcnil. • fardineiras
careiros, leiteiras, lavatórios. manteguel.
ras, moringas, molheiras, nichos trks,.
pratos, pilões, potes, porta-toalhas spar..
ta-papeis higiênicos, sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços para refrescos,
serviços para frios, chá e jantar. 'Tavessas. talhas, taças tigéias, vasilhames,
vasos sanitários, idearas
Classe 34
Tapetes, cortinas, oleados, linóleos, encerados, inclusive para instalações hospitalares e panos para assoalhas e paredes, capachos, e artigos de peles para
assoalhas
Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
açO. madeira, estofados ou não. inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras- carrinhos para chã e café, 411110
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de Jantar e sala -de visitas,
conjuntos para terraços. jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosia:ia, carnal, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixas
de rádios colchões, colchões de moas,
dispensas„ divisões. divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras escrivaninhas ' estantes, guarda -roupas. mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televi.
são, tnesinhas para televisão, molduras
para quadros. porta-retratos. poltronas,
poltronas-camas. prateleiras, porta-chapéus. sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. anuários,
álbuns Impressos, cartazes, catálogos.
Jornais nacionais e estrangeiros, publi.
cações impressas, revistas, programas em
rádio. televisão, ¡ornais, programas ra- Classes; 8— 11 — 14 — 15 — 28 —
34 — 40
diofônicos, peças teatrais e cineniaas
gráficas. inclusive produção. adminis Aparelhos de uso comum; instrumentos
tração de produçáo e distribuição de
e aparelhos didáticos; moldes (le tõ:la
espécie; acessórios e aparelhos elétrims
tnes cinematográficos
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ineusive vaivulas, lâmpaas, tornadas.
Termo n.o 689.199, de 14-4-1965
'os, oquetes, etc.); apareros fotográfi- Perdigão S.A. — Comércio e Indústria
cos, radiOfõlnicos, cnematogra'icos e
Santa Catarina
máquinas falantes; discos gravados e
filmes revelados. Ferramentas de tâcla
•
espécie (exceto quando partes de máPRCAROGAÇÃO .
," quinas), ferragens e cutelaria em geral.
pequenos artigos de qualquer metal
quando não de outras classes. Vidro.
cristal e seus artefatos não incluídos em
outras classes. Artefatos de cerâmica
• (porcelana, faiança, louça vidrada e
outros), para uso caseiro, adorno, fins
"artísticos não incluídos em outras classes. Artefatos de substâncias químicas
não incluídas em outras classes. Tapetes, cortinas e panos para assoalhas e
Classe 41
paredes. Linóleos, oleados e encerados,
Banha e todos os produtos suínos
inclusive para instalações hospitalares.
Termo n.° 689.200, de 14-4-1965
Móveis de metal, vidro ou madeira, esKarlos Tissenbaum
tofados ou não. C olchões, travesseiros
e acolchoadas para móveis
Guanabara
Termo 11. 9 689.196, de 14-4-1965
Laboratório Brasileiro de Medicamentos
Limitada
PRORROGAÇÃO
Guanabara
PRORROGACÃO
8-11E511
Indústria Brasileira

' Cob.– Brasileiro de Medicamentos Ltda.
. Rio de Janei,r,o

Classe 3
Produto farmaceutico-medicinai
Po•
Térmo n.o 689.197, de 14-4-1965
Fábrica de Pincéis Fiel Ltda.
Guanabara

PRORROGA CÃO

indústria Brasileira'

Classe 50
•
Pincéis, brochas e trinchas
Armo n.• 689.198, de 14-5-1965
Laboratório Tenaz Ltda.
Rio Grande do Sul

'PRORROGAÇÃO

MIA D A Mi'

nástria arasile‘int
TENAX LTDA.
Porto

•

"Miga

Sean

VOLGA
EVGR IN
R 10

Termo a.° 689.202, de 14-4-1965
r„eopoldo Weiss Ltda.
Santa Catarina

Termo n.9 689.208 de 14-1-1965
Comercial e Transportadora Marad
Limitada
Santa Catarina

Av'epõe
Classe 41
Ração balanceada
Termo n.9 689.203, de 14-4-1965
Leopoldo Weiss Ltda.
Santa Ca

Gaclostrêla
Classe 41
Ração balanceada
1.;.r ino n.° 689.204, dd 14-4-1965
Leopoldo Weiss Ltda.
Santa Catarina \

Suinostrêla

Classe 48
Classe 41
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
Ração balanceada
tratos água de colônia, água de touca,
dor, água de beleza, água de quina,
Termo n.°. 689.205, de 14-4-1965
água de rosas, água de alfazema, água
Leopoldo Weiss Ltda.
para barba, loções e tônicos para os
Santa Catarina
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina. batons. cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gor-.
embelezar dlios e olhos, carmim para
le e "maquilage" depilados, desodo
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
pestana e sobrancelhas, preparados para
Classe 41
e talco pefumado ou não, lapis para Farinsa de trigo e rações balanceadaai
durosoa e pomadas para limpeza da pe
Termo n.9 689.206,. de 14-4-1965
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Auot Pósto Metrópole . tda.
para barbear. sabào liquido perfumado
Santa Catarina
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pertc.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, rum de louro, saquinho perlau.
macio, preparados em p6. pasta. liqui.
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes removedores da
cabelos e preparados pare dsecolo.
rir unhas. cílios e pintas nu sinais artiClasses: 4, 16, 19, 21. 33, 39, 41, 42
ficiais. óleos para a pele
43 e 47
Termo n .9 689.201, de 14-4-1965
Titulo •
•
Leopoldo Weiss Ltda.
Termo
n.o
689.207
de 14-4-1965
Santa Catarina
Auot Pósto Metrópole tda.
Santa Catarina

e s

Auto Pósto
Metropole

Avecresce
Classe 41'
Ração • balanceada

Auto Posto Uruguai
Classes: 6, 7, 8. 21, 33, 41, 42, 43 e 471
TitulO

Comercial e Transportadora

Marari Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 689.209 de .14-4-1965
Copex — Material de Eng anilaria
Limitada
Santa Catarina

COPE,X_- Materiai
de Engenharia Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 689.210, de 14-4-1965
Distribuidora Líder Ltda.
Santa Catarina

raithietaiddiut
DOM tetda •
Nome Comercial
Termo n.9 689.211, de 14-4-1965
Devier Indústria de Móvat. r
Paraná

ea~
Classe 40
Móveis estofados

Termo n.o 689.212, de 14-4-1965
Comnanhia Planalto de Frigoríficos
Frigoplan
Santa Catarina

Frigopian
Classe 41
Carnes e frios
Termo n. 689.213, de 14-4-1965
Grá4lca Coral Ltda.
Santa Catarina

Gráfica Coral Ltda
Nome Comercial
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•

Termo n. 9 689.214, de 14-4-1965
Indústria Dental Sibor Ltda.
Santa Catarina

Termo n.° 689.219, de 14-4-1965
Distribuidora Teres6polis Ltda.
Rio de janeiro

Indústria Dental CPanaMid
SII3OR LTDA, .

Termo n.° 689.224, de 14-4-65
Orlandi Lemos & Oliveira Ltda,
Santa Catarina

Termos as. 869.229 e 689.230; de
14-4-65
Bettanin
Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

BETTANIN

Serralheria Artistica •
São José

Indústria Brasileira

Nome Comercial
Termo n.o 689.215, de 14-4-1965
Indústria de Bebidas Valparaiso S.A.
Rio de Janeiro

Keg's Whisky
Classe 42
Whisky
Termo n.° 689.216, de 14-4-1965
Eugenia Paulino Koerich & Cia. Ltda
Santa Catarina

Classe 42
- Aguardente
Termo n•o 689.220, de 14-4-1965
Devier Indústria de Móveis Ltda.
Paraná

owdapotqA
Classe 40
MóVeisestofados
Termo n.° 689.221. de 14-4-1965
Ptisto Alamedat Ltda.
•
Santa Catarina

oerich
Classes: 33 e 47
Titulo
1111n11n

Termo n.9 689.222, de 14-4-1965
Nice Ltda.
Santa Catarina

Projec Ltda.
Nome Comercial
Termo n.o 689.223, de 14-4-1965
Distribuidora Terespolis Ltda.
Rio de Janeiro

.2ainila da gema

Neon Luz Ltcla.
Nome Comercial

Termo n.° 689.231, de 14-4-65
Hotel Matriz Ltda.
'Rio de Janeiro

Classe 50
Para distinguir: Impressos da requerente, papéis de cartas. notas, faturas.
duplicatas, recibos, cheques, memorai> , •
Classe 4
duns cardápios
Madeiras em bruto ou parcialmente preparadas
Termo n.° 689.232 de 14-4-65
Padaria e Confeitaria Central Ltda.
Termo n.° 689.226. de 14-4-65
São Paulo
J. Gonzaga Ltda,
Santa Catarina

CENTRAL
indastria brasileira
Classe 41
Biscoitos bolachas, pães, doces. queijos, manteigas, frutas, sorvetes, bolos;
pastéis: empadas; croquetes. sanduíches

Classe 41
Canela moída, pimenta moída, cominho,
Termo n. 9 689.233, de 14-4-65 •
pó de udim, fermento ara doce e pão.
açúcar de baunilha, cravo e temperos Sociedade Sino Brasileira Comercial l e
Importadora Lida,
Guanabara
Tenno n.° 689.227. de 14-4-65
Viação Praiana Ltda.
1
Santa Catarina

'fertno n .9 689.217. de 14-4-1965
Moinho São José Ltda.
Santa Catarina
•

Termo n. o 689.218, de 14-4-1965
Neon Luz Ltda.
Santa Caatrina

Virmo n.° 689.225, de 14-4-65
Sobrasil Industrial Ltda.
Santa Catarina

Sta

Classe 41
Inguiça, charque, mortadela, banhas,
carne fresca, carnes em conserva, carne
salgada, chouriço gorduras de origem
animal, manteiga, leos comestíveis, pasta
de carne, pasta de ligado, paios, presuntos salsicha; e salames

Nome Comercial

Classe 16
Indústria de esquadrias para constru'ção

Classe 17
Pincéis, trinchas, brochas e válos para
pintura
Classe 29

Viação

Praiana Ltdà:1
Nome comercial
Termo n.° 689.228, de 14-4-65
Assistência Médica e Para-Médica
Pró-Família — AMEPA — Sociedade
Civil Ltda.
São Paulo

Termo n. 689.234. de 14-4-65
Macomex — Madeiras Comércio e Exportação Ltda.
Guanabara
oarstiriit Srina i'ma -aftrai *6411za

• man -

tocranámt onn

INOUSTRIA. BRASILEIRA
Classe 42
Aguardente

Classes: 13, 15, 25, 36, 37 e 40
Titulo de estabelecimento

um.

Macomex
Classe 50

Sinal

limpressos acourelais e rótulos de out.
beiegent

"V"'" •
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MAR CAS DEjPOSITADAS
Publicação feita de aeórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial, Da Cata da publicação começará a cerrar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderflo apresentar suas " oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo . n.° 689.235, de . 14-4-65
Herth Ferreira Rodriguez
Guanabara

Termos ns. 689.238 a 689.242, de
14-4-65
Sears, Roebuck S. A. Comércio e
Indústria
Guanabara

TRADTIon

HERTHF
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento
Termo a.° 689.236, de 14-4-65
(Prorrogação)
• The American Oul Company
gados Unidos da América

Classe 47
Çasolina, cecalsts-tiveis para ....mus,
kleos e graxas lubrificantes. óleos para
motores, petróleos e produto de
petróleo
f Termo -11.° 689.237, de. 14-4-65
.
(Prorrogação)
'
Niena Rubi:esteia Produtos' de Beleza

a

S. A.

•1

Guanabara

Sfay-Long
Classe 48
•
Para distinguir: Pertinaz, essencies, ex.
tratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza,' água de quina,
killa de rasas, água de alfazema. água
Para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, bandolina. "batons". cosméticos. fixadores,
os
de penteados. petróleos, óleos paragor.
cabelos, creme evanescente; cremes
dt.rosos e pomadas para limpeza da
pois e "maquillage“ depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cllios e olhos. carmim para
O rosto e para os lábios, sabão e lmerne
para . barbear. sabão liquido pari:onde
Ou não. sabanetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de pariunut: escóvaa para dentes, cabelos, unhas
• eiliou dum de louro. saquinho pariu.
mulo, preparados em p6. pasta, liqul.
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes. removedores da
cutícula: glicerina perfumada para os
cabelos e p reparados para descolori:
unhas. ditos e pintas ou sinais artifidais. g.'ens para a pele

de metal, artigos domésticos de
Termo n. • 689.246, de 14-4-1965
metal e aluminio, utensílios -para uso
(Prorrogação)
doméstico, cutelaria em geral e outros
Bõhme Fettchemie G.m.b.H.
artigos de qualquer metal não incluirias
Aleinanra
em outras classes, acessórios para vet.
rolos, alicates, alicates cortantes, ancinhos, alavancas, arrebites, arruelas,. ar
golas, aldravas, armações de metal,
abridores de latas, arames lisos e farpa.
doa, aparelhos de chá e café, refrescos,
assadeiras, açucareiros, almotolias, arpões, arpões de carregar, arcos de seiClasse 46
ra, arcos de pila, brocas, baldes para
Produtos químicos para lavar, para engelo, bigornas, baixelas, bandejas, ba-,
cias, baldes, bomboniercs, bridões para xaguar. e para limpeza, tanto para fins
domésticos coma industriais
animais, bules. bebedouros, bolsas de
TArnso n.0 689.247. de 14-4-1965
aço,' colheres para- pedreiros, baterias.
caixas de metal para portões. comporei.
Milano Roupas S.A.
sag , colheres para bolos,- chaves, creCeará
mOnes, chaves de parafusos, cabras
conexões para encanamentos, caixas de
metal, chaves de fenda, chaves 'ingle- Milano Rotioas SIA.
sas, cabeções, canecas. -copos, cad.)*
pots, centros de. mesa, coqUeteleiras,
caixas para acondicionamento de aliNome Comercial
mentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras,
cafeteiras, conchas, cuscuzeiros, coadoTermo n ° 689 .248. 'de,. 1 4-4-1965
res, colheres, cavadeiras, canos de
Milano Roupas S.A,
escape de metal, catracas e Ceará
corta-arames

Classe 13
Aderi ços de metais, preciosos, semi.
precioaos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adatnos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia de metais preciosus,
balagandans de metais preciosos, ou
semi-preciosa. .bauclejas de sueta:a preciosos, berlooties de metal preciosos,
brincos de ..-eta precioso, ou semiprecioso, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos. .colares
de metais preciosos ou -semi-preaiosos
contas de metais preciosos, capar
metais preciosos, dedais de metata preciosos, diamantes lapidados, fio de ouro,
fio de prata, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
Jóias falsas, lantejolas de metais preclosoe medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitaçfSes palitos
Termo n.° 689.243, de 14-4-65
de ouro, pedras preciosas para jóia, pe(Prorrogação) dras semi-preciosas para Jóias. pérolas
• imitações de pérolas, pratos de meTintas Internacional S. A.
tais preciosos, serviços de ata e de café
Rio de janeiro
de metais preciosos. serviças de icor
de metal precioso, serviços de refrescos
:130OTTOPi
de- metal precioso, , serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
Classe 1
metal precioso, taças de metais precioUrna composição de tinta à óleo antlsos, talheres de metais preciosos, turi. corrosiva
bulo& de-metal, turmali pets lapidadas e
Termo n.9 689.244, de 14-4-65
vasos • de metais preciosos
Indústria e Comércio I,. S. Starrett
Classe 17
S.A.
Artigos, máquinas e instalaçães para
escritórios e desenhos nao incluídos
nas classes 38 e.40
Classe 14 " , •
Vidro, edital e seus artefatos não in- NOTICIAS DE QUALIDADE
cluídos em outras classe

-

Classes: 22, 23, 24 .30. 36, 37. 48 e 50 Titulo
Termo n.9 689,249. de 14-4-1965
Milano Roupas S.A.
Ceará

• Indústria Brasileira

Classe 8

Classe 32
Aparelhos registradores e medidores de
Boletins noticioso
distância,. aparelros para purificar água,
aarelhos para sinais lampejantes, apaTermo n.° 689.245 de 144-65—
relhos para aquecer edificios, aparelhos
(Prorrogação)
pulverizadores, aparelhos para
Thomas Broadhent es Sons L:rn:ted
mento de água, aparelhos de protPção
Inglaterra
•
contra acidente de operarlos, aparelhos
ezonizadores, aparelhos reguladores e
estabilizadores da Pre mão e do fluxo de
gases e líquidos, aparelhos para salvamento e para - sinalização, aparelhos
para escafandristas, aparelhos termostatos, baterias de acumuladores. campainhas elétricas, chaves de alavancas, capacitores de bloqueiro, capacitoras eletrolíticos, extintores para in.
tendia alarmes cqntra higo e roubos,
irrtgadores • de acionamento térmico;
auntomático, fios condutores, soquetes.
tomadas de 'corrente, Interruptores e
plugs
Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentas
Classe 6
de" tõda espécie, artigos de metal Maquinismos centrífugos para todos os
artisticamente trabalhados, artefatos fins a partis integrantes dos mesdos

Classe 36 .
Po.rs distinguir: Artigos de vestuários
e roupas teitas em geral: Aqasalhol.
s ,f r ntais. alparcatas. anáguas. , blusas.
t;t•ras, botinas. hlusbes. boinas. baba.
douras. bonés. capacetes. cartolas carap uças. casado. coletes, capas chalet
cacbecols. calçados. chapéus. cintos.
cintas. conibinai,bes. carpin'fos. calças,
de senhoras e de crianças, calções. calças camisas camisolas, camisetas,
ctecas. ceroulas. colarinhos. cueiros,
saias casacos, chinelos, dominós, achar)es fantasias, fardas' para militares.
frall^s, galtscNas gravatas. gorros. logu de ling-rte. Jaquetas. laquês.
luvas, ligas, lenços. mantéis, meias,
maiôs, mantas mandrião. manilhas paletós palas. penhoar. pulover. pelerinas.
Ocupas, ponches, polainas. ptlamas pu.
nhos. perneiras. auimonos, regalos.
robe de chambre, rou pão sobretudos,
susbenslirios sairias de 'banho sandálias.
sofreres. ,shorts sungas stolas ou slacka,
talar, toucas :turbantes. cernos, uni.
formes e . vestidos
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MARC-AS D'EFOSIT,ADAS
Publicação feita de acórdo com o art.. 130 do Código dá Propriedade Industrial. 'Da data da publicação começarã
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderio apresentar suas oposições ao Departananto
•
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem 'prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.o 689.250, de 14-4-1965
Arte Móveis Paris Ltda.
Ceará

Itidústria Brasileira
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira,, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, alino rudas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas. domiciliares, berços, biombos,
cadeiras. carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sela de jantar e sala de visitas,
conjuntos paaa terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosínha; tamis, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de gadios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, diviso, discoteca:
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas. mesas,
'mesinhas, mesinhas para rádio e ttlevtao, mesinha, para televisào, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

tês, petit-pois. pstilhas. pizzas, pudias,1
queijos, rações balanceadas para ant . I
mala, requeijões, sai, sagu, sardinhas
Minas Gerais
ianduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas. sorvetes, sucos de tomates e de
Fornecedora do Alimentos
frutas; torradas, tapioca, timaras, talha.
Maria Angélica Paiva & PachecO. rim tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classes: 41, 42, 43, 46 e 50
Sinal de propaganda
Tênino n.9 689.256, de 14-4-1965
Saena
Sociedade Auxiliar de EngeTermo n.° 689.255, de 14-4-1965
aliaria e da Arquitetura Ltda.
1
Brazão Móveis Ltda.
Termo n.° 689.253, de -14-4-1965
Paiva & Pacheco

Guanabara

tí,

'Indústria Brasdetra
Substancias alimentícias e seus preparadom. Ingredientes de alimentos. %Ondas altmenticias; notadamente, suco de
frutas (extração)

CONFIRMA SUA BELEZA!),
Classe 36 Expressão de propaganda

'

Termo n.9 689 . 261, de 14-4-1965
Confecções Jolimcxle Ltda.
•
Guanabara
ROSA

BRANCO

PRETO

Classe 36
P,12 distinguir: Artigos de vestuário&
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Urino n-°_689.257, de 14-4-1965
Saena — SO-Ci
edade Auxiliar da Enge- aventais, alparcatas. anáguas blusaa
Soma. botinas. blusões. boinas, babanharia e da Arquitetura Ltda.
douros. bonés, capacetes. cartolas, caraGuanabara
ouças. caução. coletes, capas, chalem
cachecol,, calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, calcas
de senhoras e de crianças, calções. calCea. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas. casacos, chinelos, dominós. acharser, fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas.
roit logos ti& litigaria. jaquetas. laquês,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pe.
lerda. palas, p enhoar, oulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu.,
ilhoa, p erneiras, quarionco, regalos.,
robe de chambre, roupão, sobretudos,.
suspensórios: saldas de banho, sandáliam.
suetraea, «horta. sunga*, atolas ou slackmi
talar. toucas, turbantes, ternos, unia
Classe 16
formes e vestidos
Sinal de propaganda •
TêM10 n.9 689.262, de 19-4-65 • i•
Termo n.° 689.258, de 14-4-1965
R peresentações Amazõnta Ltda.
Empresa Construtora Orion S.A.
So ii.lulo
Guanabara
Nome Comercial

Classe 50
Impresos em geral
Termo n.9 689.254, de • 14-4-1965
Paiva Pacheco
Minas Gerais

(ndústria Brasileira;

Térmo n.° 689.252. de 14-4-10n —
Fundição Mamada Ltda.
Cearo

DU BARRY.

PRETO

Termo n.9 689/251, de 14-4-1965
Arte Móveis Paria Ltda.
Ceara

- Nome Comercial

Guanabara

Tenni& n.o 689.260, de 14-4-1965
Confecções Joliinode Ltda,
Guanabara

Classe 11
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos paar animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim. Brama
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azeitostas, banha. bacalhau, batatas, balas.
biscoitos. bombons bolachas, baunilha.
café em pó e "ens grão, camará:), canela
em pau e em pó, cacau, carnes: chá
cara:meios, chocolates, confeitos, cravo
cereais," cominho, creme de leite, cremes
alimenticioa. croquetes. compotas. . CatIgica, coalhada, castanha, cebola. condi.
tmentos para alimentos. eolorantes
chouriços,. doces. 'doces de fru•
tas, espinare
. essências alimentares. em.
padas, ervilhas, enxovais, extrato de tomate. farinhas alimenticias. favas, féculas, flocos, farelo. femientos feijao.
figos, frios, frutas secas naturais í cria.
tailzadam gricose, goma de mascar. gor.
duras, grânulos. grão de bico, gelatina
goiabada. geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas. línguas. icica
condensado. leite em pó. legumea
cormerva, lentilhas. linguiça, .ouro. mas.
EIS aiirnenticias, marLscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão mas
si de tomate, me) e melado. mate. massas Para , mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela. nós moscada: nozer, óleos coniestiveis, -ostras. ovas,
pães, pisos, prlinés, pimenta, pós mitra
pudins.' pickles, • peixes, orestmtos, oa-

EDIFÍCIO
RIO PALACE
Classe 33
Titulo de Estabeleciment o
Termo
689.259, de 14-4-1965
Tecidos jacarad Ltda.
Guanaiyara

JACARACt

& X A 'O X I

Classe 41
Para distinguir: Canelas. ...mantei,?
condimentos, cravos, cuminhos, essadas, gorduras herva-daca molhos, moas
tardas nós moscada e uva passa, óleo*,
pickles pimentas

Termo n.° 689.263 de 194-65
Osavaldo Carrion Parra
São Paula
O ARACANGA

iNDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 23
Tecidos

1Cf:Jsw 32

Para distinguir: Revista para TV, 1.6.
dio cinema,'
e
e revista foto-now/a

inn
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçã,o feita de acõrdo com.' o art. 130 do Códifi, da Propriedade Industrial. Da data da Publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderio 'apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n. • 689.264, de 19-4-65
Sociedade Civil Administradora
' Conauto" Ltda.
São Paulo

.4à

rã<

mos•arda, mortadela.. nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras- ovas.
Dães, paios, praline& pimenta, pós para,
I pudins, pizk'es, peixes, presuntos, pa , i
tês, petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para ant.
...aais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiclies. salsichas, salames, sopas en'atadas, sorvetes. suco de tomates e de
Frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços. tortas tortas para alimento de animais e . aves. torrões,
roucinho e vinagre
Termo na 689.267, de 19-4-65
ilirapurii Estância Clube
São Paulo

Termos ns. 689.271 e 689.272, de
..eiras, triucos tubos aara encanamento,
trilhos para portas de correr. taças,
19-4-65
Sociedade Civil Conservadora Nacional ravessas turibmosi vasos, vasilhames,
aee-urnas
de Automóveis "Conauto" Ltda.
São Paulo
Termo n.° 689.274, de 19-4-65
Barbosa Lassa Produções Artísticas
SOCIEDADE CIVIL
Ltda.
CONAUTO
ADMINISTRADORA
São Paulo
"CONAUTO" LTDA.
Classe 6
Nome civil
Para distinguir motores e suas Partes
A QUEM INTERESSAR
integrantes: Alternadores, blocos, bieTenno n.° 689.266, de 19-4-65
BOSSA
las,
câmbio.
cabeçotes,
cruzetas,
cilinilirapurti Estância Clube
dros, compressores cubos de placas de
São Paulo
embreagem, dinatnos, eixos, geradores,
Classe 32
motores. macacos, mancais para brocas pistões pinhões, rolamentos silen- Para distinguir: Programas de televiso
de rádio e teatro e circense
ciosos volantes de comando e velas de
ignição para motores
Termo n.° 689.275, de 19-4-65
Classe 8
Alcides de Souza
Para distinguir instalações elétricas, artigos elétricos e eltrônicos para veíSão Paulo
culos: Acumuladores, antenas, baterias, businas, chaves elétricas. chassis,
nCOLA MARCOND:
dínamos, faróis faroletes filtros para
RADIO E T.V
motores, holofotes para automóveis, limpadores de para-brisas, luzes trazeiras Sio ?pulo- Capital
para velculos, lanternas, painéis de
carros, relays, refletores, sinaleiros, terminais para baterias e velas de ignição
Classe 33
Classe 33
tara distinguir: Clube social e recreaTítulo de estabelecimento
Termo n.° 689.273, de 19-4-65
•
avo, estância com serviços de restauSociedade Civil Conservadora Nacional
Termo n.° 689.277, de 19-4-65
rante, balneário e termas, com etlu.
Classe 33
de Automóveis "Conauto" Ltda.
Cartnos S. A. oe Máquinas e Material
cação física, clube desportivo, salão
Insígnia de comera...,
São
Paulo
Elétrico
de beleza e cosméticos fisioterap ia em
Termo n.° 689.268, de 19-4-65
Classe 11
geral, casa de banhos, clubes atlético.
São
Paulo
Sociedade Civil Conservadora Nacional Ferragens. ferramentas de Cicia espécie,
,modelagem física e cu l tura física etn
de
Automóveis
"Conauto"
Ltda.
cutelaria em geral e outros artigos de
geral
—
metal. -a ;abar: Alicates, alavancas, arSão Paulo Termo n.° 689.265, de 19-4-65
mações de metal, abridores de latas.
CARMOS
Cerealirta Momo Ltda.
arame liso ot. tarnado. assadeiras, açuEn
CONDOMINIO
dústria
Brasileira
careiros:
brocas,
bigornas.
baixelas.
São Paulo
bandejas. bacia, baldes. bombonieres;
"MECÁNICA CONAUTOP
bules: cadinhos. cadeados, castiçais, coClasse
lheres para pedreiros. correntes, cabides.
MOMO
Classe 16
Expressão de propaganda
chaves: cremones. chaves de parafusos. Para distinguir: Materiais paar construconexões para encanamento, colunas. ções e decorações; Argamassas Engata,
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Classe 41
caixas de metal para portões, canos de areia, azulejos, batentes, balaustres, hl°.
Alcachofras, aletria, alho, aspargos Sociedade Civil Conservadora Nacional metal, chaves de fenda, chaves inglesa. cos de cimnto, blocos para pavimentade Automóveis 'Conauto" Ltda.
açticar. alimentos para animais, amido
cabeções. canecas, copos. cache pots. ção, calhas, cimento, cal. cré, chapai
São Paulo
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta
centros de mesa. coqueteleiras, caixas isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
para acondicionamento . de alimentos, chapas para coberturas, caixas dágua.
arroz. atum. aveia, avelãs, azeite, azei
calderbes. caçarolas. chaleiras, cateteitonas. banha. bacanau, batatas, balas
CONDOMINIO"MECÃNICA
ras. conchas. condores; distintivos, do- caixas de descarga para etixos, edificabiscoitos, bombons, bolachas. baunilha
CONAUTO
bradiças: miadas. enxadões, esferas ções premoldadas, estuque, emulsão de
café em pó e em grão. camarão. :anela,
?cgr
tes, esguichos, enfeites para arreios base asfáltico, estacas, esquadrias, estruSão Paulo - Capital
em pau e em pó, cacau. carnes, chã
z Etribos esferas para arreios, espuma- turas metálicas 'para construções, 1m/sa~meios, chocolates, confeitos, cravo
i.'l no formões, foices tarro me corta: las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
cereais . cominho. creme de leite. cremes
:xoto, rerror;os, tacas, facões fecha- de Junção, lages, lageotas, material isoalimenticlo.s, croquetes, compotas, canClasse 33
duras,
ferro comum a carvão. fruteiras. lante contra frio e calor, manilras, masgica. coalhada, castanha cebnla, condi.
Título de estabelecimento
Funis, fôrmas para doces. freios Para sas para revestimentos de paredes, mamentos para alimentos, co/ arautos
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estradas de ferro. frigideiras: ganchos. deiras para construções, mosaicos, prochouriços. dtndê, doces. doces de tru.
Sociedade Civil Conservadora Nacional grelhas, garfos, ganchos para qudros. dutos de base asfáltico, produtos pare
ta.. espinafre. essências alimentares, em
zonzos para carruagens: insignias; a- tornar impermeabilizantes s argamasde Automóveis "Conauto" Ltda.
padas, ervilhas, enxovas. extrato de tomas, laminas licoreiros latas de lixo: sas de cimento e cal, hidráulica, pedreSão Paulo
mate, farinhas alimenticias. favas. telassas; machadinhas, molas para porta gulho, produts betuminosos, impermeamias, flocos, farelo, fermentos. feijão
molas para venezianas, martelos, mar.
lomat
SOCIEDADE
CIVIL
figos. frios. frutas secas naturais e cris..etas. matrizes: navalhas: puas, ofts, ore- bilizantes líquidos ou sob outras
talizadas; glicose, goma de mascar, gor
seiras, porta-pão, porta-fofas, paliteiros, para revestimentos e outros Coln0 nas
CONSERVADORA NAI.
duras, grânulos, grão de b!co, gelatina
saneias eoldanas. ralos para pias. rabi- vimeraação, peças ornamentais de ciCIONAL DE AUTOMó,
goiabada, geléias, herva doce, herva
ces. regadores. serviçoa de chã e café mento ou gesso para tetos e paredes.
VEIS "CONAUTO"LTDA
'serras, serrotes sachos, secarrolbas; te- papel para forrar casas, .massas antimate, horta l iças. lagostas. línguas. leite
condensado, leite eim pó, legumes tal,
-alheres taihadeiras, torguezet ácidos para uso nas construções. par.
N';`,TIC civil
en-irPs rra varleiras telas de arame. to? Inatas, portas, pOrtões. pisos, sokiraa
conserva, lentilhas, linguiça. louro, mas.
para portas. tijolos, tubos de concreto
sais alimentícias. mariscos. manteiga
telhas, tacos, tubos de ventllação_tair
margarina, marmelada . macarrão, masques de cimento, vigas, vigamentos e
mas
sa de tomate, mel e melado, mate.
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10
moluscos.
•
vitrõá
S M para mingaus, molhos,

