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SEÇÃO III
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Retificações dos Despachos Publicados
Rio, 17 de dezembro de 1965
Fábrica Metalúrgica de Lustres Ltda.
- recorrendo do despacho que deferiu
o têrmo 114.719 - privilégio de invenção para: Nõvo suporte para globos de iluminação - do querente:
Erwin Vurba - O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: Dou provimento e indefiro o pedido de registro.
Amélio Trivellato - recorrendo do
despacho que deferiu o 'pedido de modelo de utilidade para: Novas disposições introduzidas em etiquetas e
placas do requerente: Poinpeo Italo
Mazzarella - A retificação para o
número do termo que saiu apagado
no Boletim do dia 13 de dezembro
de 1965.
Bracco Novotherapica Laboratórios
8. A. - recorrendo do despacho do
deferimento do termo 358.485 - marca: Meprospasmin - do requerente:
8. A. Institutos Terapêuticos Reunidos Labofarma - O Sr. Ministro eme
rou o seguinte despacho: Nego provimento ao recurso.
EXPEDIENTE DO SECRETARIO
DA INDÚSTRIA
(Retificado por ter saído com incorreções)
Dia 15 de dezembro de 1965
O Senhor Secretario da Indústria
- Alfredo C. Salomão - negou provimento ao recurso abaixo interposto
a fim de manter a decisão anterior:
Termo:
N.9 196.194 - marca: Cyclopal requerente: Aktiengesellschaft Vormais B. Siegfried.
DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Despachos em Pedidos de Reconsideração

Rio, 17 de dezembro de 1965
O Senhor D:eetor Geral acolheu os
pedidos de reconsideração nos processos abaixo mencionados a fim de
reformar as decisões anteriores:
Termos:
NP 290.209 - marca: Nevina requerente: Myrta S. A. Indústria e
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Comércio - reconsideração: Indústrias Gessy Lever S. A.
N.9 377.600 - frase de propaganda: A Paulista que vale por duas requerente: Agua Sanitária Super
Globo Ltda.
- O Senhor Diretor Geral r nau
acolhimento aos pedidos de reconsideração apresentados nos processas
abaixo mencionados a fim de manter
as decisões anteriores:
N.9 321.967 - marca: Vera Cruz requerente: Indústria de Conservas
Vera Cruz Ltda. - reconsideraçãó:
Cia. Usinas Nacionais.
N.9 371.514 - marca: Serra - requerente: Comércio e Indústria Barbosa & Marques S. A. - reconsideração: José Aurelio Afonso - reconsideração: Indústrias Macedo Serra
Ltda.
NP 375.913 - titulo: Dia-Lai requerente: Dia S. A. Distribuidora,
Importadora e Administradora. •
NP 388.236 - " marca: Anela oslue
- requerente: Instituto Quitnioterápico Brasil Ltda. - reconsideração•
Laboratório Cliinax S. A.
N.9 409.164 - marca: Qdelicia requerente: Ginásio Adventista.
marca: Vinilapuma
NP 427.126
- requerente: Vulcan. Artefatos de
Borracha S. A. •
NP 435.187 - frase de propaganda.:
Casa Whisky - o melhor sorvete de
São Paulo - requerente: Venni, Simões & Cia. Ltda. - reconsideraçãa:
Ex-officio" mantenho o despacho
concessivo.
Termo n9 359.784, marca Playboy
requerente: Rubem Brage - Reconsideração: Ex Officio. Tendo em vista a impugnação apresentada de número 14.189, de 28 de março de 1963,
resolvo, usando o que me faculta, o
artigo 65 do Decreto 535, de 23 de janeiro de 1962, resonsiderar o despacho publicado no D. O. de 18 de
novembro de 1965, para o fim de ser
estudada dita impugnação encaminhando-se a Divisão Juridica.
trigências
Termo n9 398.219 Cristovão Colorem Lisboa, marca Gelmate. Mantenho a exigência. Tornando sem
efeito o despacho de arquivamento
do processo, em face de haver uma
petição protocolada sob número 7.997
de 28 de fevereiro de 1965, (pedido
de manutenção da exigência, °mvista da denominação do eServiço d
Fiscalização de Medicina em fornecer
o documento solicitado.
Labor S. A. Imobiliária e Mercantil, no pedido de alteração no termo
464.120. Tendo em vista . a alteração

de nome comercial implica em nova
publicação do clicê, apresente novos
pedidos para o nome comercial alterado na Junta Comercial de S. Paulo.
,Diversos
City Patentes e Marcas Ltda., no
pedido de cancelamento de seu preposto o Sr. Tosé Pereira de Noronha.
Deferido. Republicado por ter saido
sem despacho final.

• D ; visão de Patentes
• EXPEDIENTE DO DIRETOR
Ria 17 de dezembro de 1965
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
no 4.048 de' 29 de dezembro de 1961
e mais dez dias para eventuais juntadas de recursos, e se do mesmo não
se tiver valido -nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a
este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da primeira anuidade dentro do prazo de sessenta dias
na forma do parágrafo único do artigo 33 do Código da Propriedade Industnal para que sejam expedidas as
respectivas cartas patentes.
Privilégio de Invenção Deferidos•

Termos:
N9 e01.459 - Processo de fabiicação de taninos sintéticos, requerente:
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
N O 106.263 - Processo para aper.1aiçoamento de poliolefinas de baixa
pressão, requ vente: Chemische Werke
Huls Aktiengsellschaft.
N9 106.547 - Novo tipo de bomba
compressora e ar comprimido, requerente: Ehriq Verpa e Carlos Pereira de Castro.
N9 107.652 - Aperfeiçoamentos no
processo de extrusar polimeros normalmente Cristalinos de W. R. Carece & Co.
N 9 109.383 - Aperfeiçoamentos em
maquines de costura, requeeente: José
Joaquim da 1Vlotta.
N O 104.89" - Processo de fabricacão de triflour metil nitro cloro ditenil amina, reverente: Farbenfabriken Esayer Aktiengsellschaft.
N9 111.387 - Aperfeicoamentos introduzidos na movimentação das lenendeiras em tee ures. requerente: Antônio' Ferreira Gandra.

N9 111.970 - Aperfeiçoamentos em
ou • relativos a bombas, requerente
Kigass Limited.
N9 114.043 - Composições em moip. i por prensagem a quente, requerente: Btistish Industrial Piastigs
Limited.
N9 114.131 - Sistema de drenagem
de extremidade úmida para máquinas
de papel, requerente: Anglo Paper
Products, Limited.
N9 116.731 -a Processo para a poinnerização do propileno, requerente:
Cia.
Solvay
N9 118.131 - Cubilot de Jõrro continuo, para fundir galena ou minérios
não ferrosos, requerente: Metais e
Ferragens Dimos Comércio e Industrio Limitada.
N9 118.895 Dispositivo para alçamento e retirada de pneus e formas destinadas a . receuchutagein de
pneus, ,:equerente João Mgagion.
N9 119.0e9 Mátoneta ou painete
motor em que o grupo motoi estadiaposto num lado da roda trazeira, a
caixa de câmbio ou transmissão no
lado oposto, enquanto o eixo de ligação está disposto coxialmente com
respeito a- roda trazeira, requerente:
Filippo Benelli.
N9 119.639 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a aparelho transpo7tavel
supridor de "ar", requerente R. A.
Lister & Company Limited.
N9 122.460 - Processo para examinar areia de moldagem e aparelho
par realisar o referido exame. r equerente: Meehanite Metal Corporation.
lek 123.156 - Aperfeiçoadas soluções de 'fiação de acetato dr celulose
e processo ale fiar filementos de denier fino, requerente: Eastman Kodak
Company.
N: 123.397 - Suporte de lãmona
de bulldozer e ajustagem do -ngalo,
requerente: Caterpillar Tractor Co.
N9 123.495 - . Medidor de inclinação
lateral, requerente: Franz Plasser Bahnbaumaschiren.
N9 134.569 - Novos aperfeiçoamentos em válvulas para liquidos em geral, requerente: Giordano Blanco.
NO 124.635 - Nova junta para tubulação de Ildústria de Alambiques
Banno Lteeft.
Ne 125.191 - Ap erfeiçoamentos ene
interceptadores de gordura era instalações sanitárias - requerente:
Eduardo Lache e Simem Laces.
N9 125,380. - Processo para a ie.
euperatão de hidrocarbenetos ree
quetente: Sinclair 011 & Cru Company.
N9 :25.723 - A perfeieeamentom em
acorticõer - r equerente: Luiz Matheus Todeschini.
-
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•— tis Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado a pukticação nos
Jornais, diariamente, até às
15 hora'.
— As reclamações pertinen.
tes á matéria retribuída, nos
casos de erros ou ondssões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 ás te horas, no máxi.
mo até 72 horas após a salda
dos órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autentica-1
dos, ressalvadas, por quem de I
direito, rasuras e emendas- Excetuadas as para sol
exterior, que serão semprel
anuais. as assinaturas poderse-ão tomar, em •qualquer;
ép.3ca, por seis meses ou um!
ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensa. sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validae de suas assinaturas,
Pd parte superif , de enderéeo
N9 125.732 — Processo e aparelho?
para recuperação, em estado MioQueirra00, dos gases residuiais em
conservadores com insuflação do eragênio pela, sua parte superior — requerente: Yawata Iron Steel Co.'
Ltd.
125.810 — Aperfeiç Dementas em
métodos e composição de nitreto de
boro cúbico — requerente: General
Elecire.. Company.
Nç 12f 330 — Processo para o aperfeiçcamento de um catalisador contendo cobre o cromo sôbre gel da sila:a para hidrogenações catalitieas —
requerente: Parbwerke Hoechst AKn
tiengsAischaft Vorm. Neister Lucins
te Rrening.
Nç :76.406 — Compostção aara fabrieact:n de papel e procw:So para.
controlar efetivamente a alcatrão na
fabricarão de panei — reeaneente:
Rotim ar Ffaas Company.
N9 J26.'764 — Processo e estrutura
para a construção rápi01 de parillities
e coberturas — requerente: Elo de
rance.
No 126.784 — Processo de fabricação de trióxido de eneefre sequerente: Farbenfabriken Bayer Aktiene
gselischaft.
Nv 127.535 — Processo de tingir e
impfinie material fibroso celulósico
— requerente: J. R. Geigy Sociedade Anônima.
No 127.822 — Processo para preparação de ftalatos —dialiltcos —
ore.tion.
requerente: PMC — Corp
N° 127.876 — Nôvo amortecedor
para pertas — requerente .. Cornpaparieda Brasileira de s".1onstruç5o 51Schwartz-Bautmont
chet
N° 127.944 — Tear de Agulha para
tecer tira — requerente. Talem Inc.
N9 128.026 — Aperfeiçeereenos tele t ivos a fabricação de artigos inflavel recarrente: 'The Mettoy Company Limited.
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ASSINATURAS
RePurrrçUs PARITCULARES
Capitai e Interior:

Fuwarowleres

Capital Interior!

Semestre .
Cr$ 4.500
Cr$ 6 000' Semestre . .
Ano . • . •.
Cr 12.000
. . . .. Cr/ 9.000
Exterior:
Exterror:
Ano . . . . . , Cr$ 13 000 ! Ano
. Cr/ 18.000

vão impressos e námero
dos Jornais, devem os as.
talão de registro, o mis eai sinusites providenciar a resano em que findará
pectivo renovação com ante-1
A fim de evitar solução dei cedéneta mínima de trinta
continuidade no recebimento; .(30) dias.
N9 122.156 — Processo e aparelhagem para remoção de líquidos de artigos em forma de tela ou fôlha particularmente, de telas taxtels — requcrente: Artos Maschinenbau: Dr.
Ing. Meier-Windhorst.
•
—
N9 128.810 — Carga explosiva
de The Dow'Chemical Company.
N9 :22.898 — Oxidaçau, de compostos aromáticos — de: Imperial
Chemical Industries Llinited.

— As Repartições ~Na
eingir-se-ào âs assinatura
anuais renovadas até 28 -de
fevereiro de cada ano e as
Iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentot
quanto a sua aplicação, fali.
citamos usem os interessados
preferencialinente cheque ore
vale postal, emitidos e favor
do Tesoureiro de Departa.
mento de Imprensa Nacional.
— Os là plementos às edições das órgãos oficiais .4 se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da as.
sina fura.
-- O funcionário patineo
federal, para fazer Ias ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, no venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, a de Cr$ 10 por ano
decorrido.

Expediente do Diretor de Patentes — das de recursos, e se do mesmo- não
Republicado por ter saído com incor- se tiver valido nenhum interessado,
ficam notificados os requerente abaireções
xe mencionados, a comparecerem a
estr Departamento, a fim de efetuaRio, 17 de dezembro de 1965
rem a pagamento da primeira annidaria, dentro do prazo de sessenta
Notificação:
dias, na forma do parágrafo único do
Uma vez decorrido o preze de re- artigo 3: do Código da Propriedade
cues() previsto belo artigo 14 da lei Ir.destrial, para que sejam expedidas
4.04e, cie 29 de dezembro de 1961. e as respectivas cartas patentes.
mais dez dias para eventuais juntaPrivil(gio de Invenção Dele s idos

LEGISLAM AERONÁUTICA
• Leis, Decretos. Portaria& Re-

aoluções • Despachos de taterbse geral, conectatatai
Aeronáutica Civil.

DIVI.R.GAI;;ÃO

738

Preço 1 Cr$ 300.00
A VENDAI
Seçao de Vendas, Av. Rodrigues Abes 1
Agencia I& Ministério da .Vasendo
Atendo*: • pedidos pelo Serviço dt Reerntalso Posído
~fflememere."........ffiewwww,

rmos:
N9 116.755 — Processo para extração e recuperação de hidrovarbo-*
netos aromáticos a partir de uma
mistura liquida de hidrorearbonets —
requerente: Shell Internationale Research Maatschappij N.V
N9 129.532 — Processo e Melo para
se oblerem, luvas de correeira e as
luvas de borracha assim obtidas —7
requerente: Pirelli societa per Azioni.
N9 132.239 — Processo para a prepara( áo de um fertilizante composto
granular, contendo N. I° ou K — reuuerente: Stamiorbon N.V.
Mocrelos de Utilidade Deferidos
N9 126. .977 — Original Modflo de
mala MT *bellsa — requerente: Indústria de Artefatos de panos Repetialaga Sociedade Anônima — Inerpi.
N9 127.106 — Nova clisporção
peateiros deslizantes rara pós de
móveis em geral — requereme: Oseli do Colernbo.
N9 133.673 — No5vo ino ‘10 ead-e rft - requerente: Hélio Cintra No!ueii a.
Mcdêio Industrial Deferido
N9 15C.592 — Forma ou configurai ção externa de frasco — requerente:
Saphir.
Egon
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N.° 467.016 -- Frap - C1asse'32 Classes 22 a 24 e 37 - S. A.
- Federação Sul Rio Grandense. Moinho .5 atitista Indústrias Gerais.
Vamos com exigências a cumO Senhor Diretor -da I). de Pe..' de Amadores da Pesca.
N." 467.873 - Rodoviação -•••
prir:
tentes, negou acolhimento ao peN.° 467.055 - Lemense - Clas- Classe 33 - Manoel Cassio Pe.
•
dido de reconsideração aeresen- se 39 - Ressolagem Lemense Li- reira dos Santos..
Supra Test - S. A. - laciastila o lede no processo abaixo mencio- mitada.
Comércio - opoente do tênue 111567 nado, a fim de manter a decisão
Titulo de estabelecitneitc de .
.- privilégio de invenclo.
N.° 467.059 - Fólha de P Preferido:
N.° 125.781 - The D?av Che- anterior.
dente - Classe 32 - auvio Do
mical Company.
. N.° 420.7(9 - Peles Polo Norte
N.° 113.477 - Previlégio de in- 'Magos Rencatior.
N.° 127.060 - Moyses Nesanel venção para aperfeiçoamentos em
N.° 467.062 - O Inlependente - Classes 33 a 37 e - Peitam
••
Mechei.
tampas para bisnagas e outros - de Brasília - Classe 32 - Nagib Polo Norte Lida ,. Aut. 117
N. 128121 - G. Kromschri- Requerente - Renato Brandilla Felix Cury.
a.• 4. •
•
Arruda - Classe
der A. G.
N. 467.070
- Reconsideração Otto Felts
N.° 420.70 - Peles Polo Norte
se* 36 - Arruda & irmão.
N. 133.907 - Fábrica de Ca- de La Roca.
- Classes 33 a 37 e Peleria
netas Delta Ltda.
N.° 467.080 - Eximare - Cias- Polo Nt.)::a, Ltda. - Art. -117
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.° 135.528 - Myron . Stevn Misse
32 - Distribuidora Eximpre n.• 4.
DE INTERf ERÊNCIA
phanski.
,Importação, Exportação e RepreN.' 420.,71 - Peles Pai'.) Norte
N.° 135.722 - Societe Bertin its
sentação Ltda.
Classes 33 a 37 e - Faliu ia
De 17 de dezembro de 1965
Cie.
N.° 46:.148 - Almanaque do Polo Norte Ltda. - Aet. 117
N.° 139.547 - Sabety Grassian.
.Dr. SchfIling - Classe 82 - n.• 4.
Notificação:
N.° 160.564 - Contribind SoEPIC - Editóra, ('ubPeidade,
N." 420.773 - Peles P ol o Norte
oleie Auonyme.
Uma vez decorrido o preze de Indústria e Comércio S. A:
- Classes 33 a 37 e - Pelei-ia
- Ns. 160.819 e 160.820 - Tor- recurso previsto pelo artigo 14 da
N.° 467.199 - La Reina - Clas- Polo Norte Ltda. - Art. 117
bras /S. A. Indústria Brasileira Lei n.° 4.048 de 29 de dezembro se 42 - União de Bebidas Indús- n," 4. •
'
ele Máquinas Operatrizes.
de 1961 e mais 10 dias paia even- tria e Comércio Ltda. N.°
458,003
- Confecções Brito
tuais
juntadas
de
recursos,
e
do
N.° 161.342 - Claudio Homero
N. 467.200 - I.a Reina -- Clas- - Classe 23 --Nair de Mello &
mesmo
não
tendo
se
salido
neGavalcanti Albuquerque.
se 41 - União de Bebias Indús- Cia. Ltda. - .Art. 117 n. 1.
N. 161.354 - Oscar Soledade nhum interessado, serão logo ex- tria e Comércio Ltda.
pedidos
os
certificados
abaixo.
N.° 459 319 - Pereira Sia Imã
• José Carlos Monteiro de AlbuN." 467.231 - La Reina - Clas- zia - Classe 33 - &
querque.
Marcas deferidas:
se 43 - União de Bebidas Indús- Cia. Ltda. - Art. 117 u. 1.
N." 161.370 - -51oriyuki Metria e Comércio Ltda.
guita.
N.° 232 296 - fteplastil N.° 460 091 - Rancho Alto N.° 467.205 - Mandobom - Classe 33 - Cely liegis - ArtiN. 161.386 - Severine João Classe 15 - Ceramica São CaeClasse
31
A.
"Giainpaoli
Lia.
go 117 n." 1.
lista Zurnitta, Julio Odoni Ur- tano S. A.
N.° 467.218 - Luxpan - Clasnina e Affonso Zornitta.
N.° 467.158 - Indústria Santa
N. 437.71/ - Medusa (FDA11) se 38 - Publicidade Luxpan LiN.° 161.399 - Indústria e Co- - Classe 21 - Romulo ii teci,- mitada.
Barbara de Vidros Pia ias Lisos
mércio cit. Peças para Autos Qua- Coa: exclusão de earouradores
e Fantasia - Classe li - Mario
N." 467.214 - flelmintlian - 1\asser aleirar - Art. 11-7 n. 1.
diferenciais e gonzos para carlity Ltda.
Classe 3 - Novaquinuea LaboraN.° 161.418 - Tareilio Brega. ruagem.
N. 467.821 - Edifício letteretórios S. A
N.° 161.458 - Milton Nielsem,
N. 447.625 - Telastein - Clasdo Neves - Classe 33 - Di • milN.°
467.254
Vinho
Danamo
Joel Heringer e José Coelho Gon- se 11 - Telastem Ltda,
cio Athayde - Art. 177 n. 4.
- Classe 42 - Angelo Danamo.
çalves.
4G7 82"/ - oreaniamaaa taN.° 452.207 - Café Camor N. 407.257 - MtiUitivros Classe 32 - Multilivros - Edi- suturo - Classes 41 a 43 N.° 161.534 - Jo go Nlanoe1 Classe 41 - Café Canon Ltda.
Casi ouro Marques t alas adda•
Donato e Luiz Filinto aleites.
N.", 454.321 - Colorado - hire Ltda,
- Art. 117 n." I.
N.° 161.543 - Waldetário Cha- Classe 32 - Francisca Bruguera
N."
467.208
Novnyl
Classe
Grane.
gas e Sebastião Lago.
e.' 30 - Arthur 1). de Carvalho.
Marcas inileteridac
N." 161.544 - Waldetário ChaN.° 455.533 AR - Uasso 6
N. 467.273 - WaIsk -a- classe
gas e Sebastião •Ligo.
- Ileifenhanser Indústria e Co- o.' 42 - Inalara J. Vaisecchi.
" 148,146 - Vitroa -- Classe
de Máquinas pari a InPedidos de reconsideração de mércio
N.' 367.492 - (Mak - Classe n." 43 - Represem:iça:a Vitron
dústria Plástica Limitada
despachos:
n." 3 - José Floriam) Peixoto LI ti::.
N.° 455.623 - Royaltan - Cia
Cardoso.
313 liii - Deuie.ee - siasDabi Indústria Brasileira de se 1 - Tanac S. A. - Indústria
N." 467 49 -/ - Pink Classe st N.°
48 - Jose P.steves i'crer Je
Aparelhas Dentários S A. - No de Tanino. •
n.° 36 . - C1.1, Brasileira ee CalN. 234 070
Winilsor - Claspedido de reconsideração do des.se 48 - Antônio Barbosa,
458.964 ltagyba - Clas- çados Cobram,.
pacho de deferimento do termo seN.
21 - Itagyba Importação, CoN." 467.526 - Aneino ramos N. 351 321
n." 124.507 - •Privilégio de in- mércio
Nex
e Representações Ltda.
Classe 3 .- Nanica José Tanios, - Panex S.-.li
venção Kaltenbach &
A. Intite...aa e coa
N."
467.602
Raçõe
s
!
..tin,
Tri- mércio.
N. 463.630 - Anrient Age Cia Saad do Brasil - No peturadas - Classe . 41
Moinho
dido de reconsideração de desin- Classe 42 - Schenley Industries da Lapa S. A.
N." 375:923 -• Rufi - Classe 16
- Mai S. A. Materiais para
cho de deferimento do ¡Arme nú- Inc.
N. 467.604
Rações Lapa Tri- Constriwao.
N. 463.817 - Electra - Clasmero 126.870 - Privilégio de invenção de Protoplástica, Indús- se 32 - Editâra Técnica Blectra turadas - Moinho ia Lapa S. A.
N." 393 676 - O Estado da GilaN. 467 605 - Sodesit - Clas- nahara
tria e Comércio de Produtos Plás- Limitada.
Classe 32 - Kleber
se
50
Sodesil
Sociedade
de
ticos Ltda.
Silva Prado.
N. 464.325 - Sennorita Mis- Adesivos Ltda.
Sociedade Industrial Silpa Li- tério - Classe 32 - Dr. Amaro
N.° 467.887 - Cosinor - Ca.ea. - N." 394 603 - Sul Americana
mitada - No pedido de reconsi- Taylor.
Classe 37 - Fiação Sm Amese
5 - Companhia S'iderui gira do ricana
deração do despacho de deferiS. -A.
N.° 464.399 - Regulador ' Ma- No.rdeste.
mento tio térino 131.694 - Mo- ciel
Classe
3
A.
Costa
dí,
N."
467
888
Cosinor
Clasdelo de utilidade de Geri 1-lerN.° 420 695- - São Sebastião se 11 - Companhia Siderurgica .Classe 16 - Ceraniica São Sebas•
mana Reichert e Harald Wolf- Cia.
N." 464.413 - Coleções Adis- do Nordeste - Comehisão de ¡ião S. A.
gand Bevenuto Hartniann.
N. D'Agostinho & Cia. - No ticas - Classe 32 - trama In- ferro redondo.
N.' 438.892 - Cat.:, Super
pedido de reconsideração do des- dústria Gráfica e Editôra t.tda.
N.° 44.152 - Jato - Classe 36 Aimoré 66 - Classe 41 - Alino•
N.° 465.652 - Zilda - Classe - Snpalaria Jato Ltda,
pacho de deferimento do iõrmo
ré Comércio e indústria Lt- .
n.° 132.513 - Privilégio -de in- n.• 46 - Annovazzi Maesorri LiN.° 476.816 - Ceramite venção de Salvador. Hamparso- mitada.
A.° 445.227 - Windsor --- ClasClasse 16 - Soc. de Mineração
mien e Mario Austregesilo de
se 2 - Wagner Ribeiro da FonCernmile Ltda.
N.°
466
487
Brons
Mar
Castro.
seca
Classe 48 - Bronzart Indústria
e
Comércio
de
Produtos
le
TouN • 447.265
Expressão de propaganda dePamplone Chie
Diversos:
cador Ltda.
ferida:
- Classe 36 - Henrique Daniel.
N. 466 727 - Panorarnic N.° 125.369 - Revere Vitamin
A.° 456.047
I
N.° 448 263 - Santista - Que:: se 6 -.- Merapre lecapre - CiasFreed Corporation Classe 32 - Metalúrgica ..Wallig
1lecenica de
!idade
gio de invenção - Arquive-as.
8. A.
,.. Que Não Custa Mais - Precisão. Lida,
Exigências

Reconsideração de despacho:

. •
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•
. N.° 456.702 - Bossa Nova Classe 44 - Eugenio Monteiro.
N.° 460.047 - Psicoton - Classe 3 Laboratório Farmaquion
Ltda.
' N.° 460.566 - Capricho • Classe 36 - Aderno Augusto de
Só.
•
N.° 465.648 - . Fund Tipos Classe 5 - Fund Tipos - Indústrias (1. Materiais Gráficos Ltda.
N. 465.714 - Novafibra Classe 36 - Indústria de Meias
Novaf bra Ltda.
N.° 465.765 - Cruzeiro - Classe 41 - José Vieira de Assis.
N.° 465.791 - Hydrostop Classe 16 - Casa Ililpert S. A.
N. 466.837 - Nardo - Classe
n.- 48 - Julia Zeferina da Silva.
Frase de propaganda indeferida:
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patente de número 68.432 - privilégio de invenção.
Philco Corporation - transferência
para seu nome da patente de sulmero 69.659 - privilégio de invenção - duas transferências.
Cia. Antarctica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos nos pedidos de transferéncias e alteração de nome da titular na marca - Basta - telino 207.224 --, irá
alterações de nome e uma transferência.
Malharia San Remo Ltda. - transferência para seu nome da marca
Remo - número 202.739.
Averbação de Contrato de Patente
Pirelli S. A. Cia. Industrial Brasileira - pede para ser averbado na

patente de número 2985 - modêlo
industrial - o contrato de sua exploração - Averbe-se o n8vo contrato de exploração.
Exigências

Processos e têrmos com exigências
N.° 432.684 - Bastá Ser Motorista para ter Crédito na Primam a cumprir:
- Classes 0. 8, 11, 21 e 39 -- Jirié
Associated Electrical Industries
Duarte D'Oliveira.
(Manchester) Limited - no pedido
alteração de nome da patente Expressão de propaganda in- de
64.421 - privilégio de invenção.
deferida:
Ermeto Equipamentos Industriais
N." 428.223 La Habanera a Ltda. - no pedido de exploração de
contrato da patente 71.479 - priviEsquina dos Milhões - Classes légio
de invenção.
as. 44 e 50 - .Tabacaria La HaFlalcon
International, Inc. - no
banera Ltda.
pedido de alteração de nome da pa-

Têrmos aguardando anteriori- tente 71.993 - privilégio de invenção.
dades:
N.° 465.591 - Cerâmica N.: S.
de Fátima Ltda.
Dante Mazzetla.
N.°.465.600
N. 465.630 - Gold Star , Indústria e Comércio de Lubrificantes
Ltda.
N.° 465 - 641 - Publicidade 1111
Influstrir.' Ltda.
N.", 565.644 -- ;mil Sociedade
Montarlora Industrial Ltda.
N. 465 656 - Indústria de Móveis Somara Ltda.
Jornal Paulista
'N.° 465.682
.
Ltda. •
a
N.'.465.717 - Bar, Lanches e
Pastelaria Marco Zero Tida.
N. 465.721 - Ainerican Cyanamid Co m pa ny.
N. 465 766 -- José Vieira de
.•
Assis.
Francisco de
' N. 465.772.
Assis Melo.
N. 465.778 - J. Borges.
•
Diversos:
N. 465.577 - Padaria Castela• res ' Ltda. - A anterioridade não
foi prorrogada.
N.° 465.969'- Companhia Fèbrica de Tecidos Covilhã - Em
' face d' do termo
n.• 275.741, declare se •continua
. Interessado no presente termo.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA

Transferência e Alteração de Nome
. . de Titular de Processos

Rio, 17 de dezembro de 1965

Foram mandados averbar as sem
embatas transferências e alterações
abaixo mencionadas:
Fábrica de imã Permanente e
Componentes Eletrônicos /mor Ltda.

aí. tranaterènois para see ame da

Veorge Octavio de Alencar Cabral
- no pedido de transferência do tèrmo 136.263 - Cumpra a exigência.
Quanto ao mesmo pedido feito ao

têrmo 136.262 - Arquive-se por falta de cumprimento da exigência.

Dezembro de 1965

Juergens Manufacturing Coriapany, Antonio O. F. Caio - no pedido
Inc. - no processo do termo núme- de transferência do térmo 449.008 •Tã
ro 133.237 - privilégio de invenção. marca - Arquive-se por falta de
Coca-Cola Indústria e Comércio cumprimento da exigência.
•
Ltda. - no pedido de averbação de
contrato no registro /69.937 Prorrogação de Rsgistrà
marca.
Armando Marucoo - na transfeTérmo:
rência do registro 272.066 - marca.
Menezes Hoerile & Cia. Ltda. _ NP 583.496 - marca: Visnacil
no pedido de transferência do regis- classe 3 - requerente: Cilag Cherafe
tro 301.054 - marca.
Sociedade Anónima - Prorrogue-st
Sylvia Irmgard BarborsIck - na o registro.
transferência do registro numero 317.777 - marca. •
EXPEDIENTE DAS SEÇÕES
Monnesota Manufatureira e Mercantil Ltda. - no pedido de aver- (Republieado por ter saldo com Inbação de contrato no registro númecorreções)
ro 236.310 - marca.
Rio, 17 de dezembro de 1965
Avon Cosméticos Ltda. - no pedido de averbação de contrato do reNotificação
gistro 317.180 - marca.
Farmiatra do Brasil S. A. Produ- Uma vez decorrido o prazo de retos Químicos, Farmacêuticos e Bio- curso previsto pelo artigo 14 da Lei
lógicos e Laboratório Especifarma S. 4.048
29 de dezembro de 1961, e
A. - nos pedidos de averbação de mais de
dez
dias -a para eventuais
contratos nos registros - 311.398 - juntadas de recursos,
e do mesmo
316.937 -- 318.938 -- 238.237 -- não se tendo valido nenhum
interesmarca.
sado, serão logo expedidos os certiIndústrias de Espiraes e Defuma- ficados abaixo:
dores Coroado Ltda. - no pedido
de transferência do têm() 483.392 Marcas Deferidas
marca.
Termos:
Diversos

N.9 344.216 - Vermelho (num triIndústria e Comércio Barco Sul ângulo) - classe 46 - requerente:*
Americana Ltda. - no pedido de Soares Bastos Importação Exportaaverbação de contrato na patente - ção Ltda.
56.908. - privilégio de invenção 9 422.625 - C.S. S. A. - clasArquive-se por falta de oumprimen seN.36
- requerente: Casimiro Silda exigência.
veira B. A. Indústria e Corne:raio Alcindo C. D. da Silveira - no pe- Ficando sem efeito o despacho de
dido de transferência do registro - arquivamento publicado em oito de
273.563 - marca - Arquive-se por abril de 1904.
falta de cumprimento da exigência.! N.9 446.700 - marca: M.V. classe 8 - requerente: Orlando de
Franco - considerando-se substituída a expressão: Benjamin - por:
tomadas de múltiplas corrente.

ÇÃO POPULAR

Nome Comercial Deferido
N. 431.059 - Renza B. A. Administração de Bens Comércio e indústria - requerente:' Benza S. A.

Administração de Bens Comercio e
Indústria - artigo 109 n. 9 2 do Código.

Lei n • 4.717, de 29-6-65

Marcas Inde feridas

DivuLGAçXo N9 945

PREÇOs Cr$

NP 454.919 - R.F. - classe ff requerente: Renato Francesco FilenPo.
N.9 461.066 - Multicopi - classe 17
- requerente: Fabril Fanarnericana
Sociedad Anonima Industrial y co-

70

mercial.
N.9 463.574 - Nova Bocaina classe 14 - requerente: Vidraria Nova Bocaina Ltda.
NP 464.016 - releve - cl. 36 -

A VENDA -

requerente: Indústria de Calçados
I Pelava Ltda.

Na Guanabara
Seçâo de Vendas: Avenida Rodrigues Alves

1

Agência Is Ministério da Fazenda
ilbeade-se a pedidos pelo Serviço de Reensbólso Postal
Em Brasília

Na sede do D. 1. N.

Transferência e Alteração de Nome
de Titular de Processos

Foram mandadas averbar as seguintes transferência e alteração de

nome dos titulares dos processos
abaixo:
José de Paiva Martins - transferência para seu nome do térmo 456.612 - marca: Topázio.
Trefilmec Trefilação Mecânica S.A.
- pede para ser anotada na marca
Trefiimec - termo: 457.315 -

Ia alteração de nome da titular.
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PedidOt de Reconsideragdo de DoeN. 548.971 - Elos Clube da CoNP 120.819 - Sociétê d'Electro - Os pontos abaixo mencionados
paohoe
munidade Luso-Brasileira.
Chimie, d'Electro-Metallurgie et des foram publicados no , Boletim do dia

N.9 468.225 - Cerâmica Nova Es- Acieries Electriques d'Ugine.
25 de novembro de 1963 com novas
Trabporte, Národni Podnik e-- ao tiva S. A.
N.9 122.838 - Stillite
Products Incorreções:
pedido de reconsideração do despacho
N.9 460.481 - Comercial Constru- Limited.
de indeferimento do termo 439.307 tora e Incorporadora Três Colunas
N.9 123.255 - National Researoh
Termos:
- marca: Transporta.
Limitada.
Development Corporation.
.
Laboratório Humanam S. A. N.9 711.311 - N. Morsch.
N.e 123.852 - Cia. United Shoe
N.9 103.468 - privilégio de invenno pedido de reconsideração do desMachinery do Brasil.
ção: Dispersões aquosas de polímeros
pacho de deferimento - termo núDiversos
N. 124.055 - United Shoe Ma- - requerente: Dunlop Rubber Cemmero 448.607 - marcee Pectanil pany Limited - Fica sem efeito a
chinery Corporation.
de: American Home Products CorpoTermo:
N.9 124.187 - Montecatini, Società expressão entre os pontos dez e onze:
ration.
Generale Per L'endustria Moneraria J. Francisco - PI - 1 321 - 4:13-11.
N.9 452.348 - Auto Drive rs, A. e Chimica.
Pirelli S. A. Cia. Industrial BrasiN.9 121:383 - erivilégio de invenleira - recorrendo do despacho de Importação e Comércio - Prossiga-se
N.9 124.356 - G. D. Searle & Co ção: Processo e dispositivo nomânico
deferimento do temi) 448.616 - na classe 38 e também nas classes já
N9 125.374 - Firth Cieveland L1, permitindo a ccmbustão de enlearas
marca: Fipir - do requerente: Pifir reivindicadas.
pobres em motores de acendimento
mited,
Indústria e Comércio de Artefatos
comandado - requerente: Institut
N9
125.883
T.M.M2
(Research)
Térmos
Aguardando
Aníerioridades
de Borracha e Plásticos Ltda.
Français • du Petrole, des Carbuienta
Limited.
et Lubrifiants.
Cia. Eclitôra Nacional - no pedi443.366 - • Laboratório Emer
N9 129.058 - Lincoln Geraldo
do de reconsideração do despacho de S N.°
N.9 126.714 - modelo de utilidade:
A.
Carvalho.
Indeferimento do termo 448.927 N.9 461.433 - Produtos Químicos
N.9 130.153 - American Cyabainid Nôvo modelo de pegador de panelas
marca: Terramarear,
ou panos de pratos - requerente:
Braga Ltda.
Company.
Zaki Khawali.
Barsan Comércio e Representações N. 462.634 - Cia. Brasileira de
Ns.
130.666
130.929
131.638
Ltda. - no pedido de reconsideração Papéis Indústria e Comércio.
N.9 130.609 - modelo de utilidade:
Sociéte
Sediver
Societé
Europeendo despacho de indeferimento do
Nova cabide acústica para telefone
N. 462.691 - Hot Dog Estrela Ali- ne d'Isolateurs en verre.
termo 449.908 - marca: Brasília.
mentos Ltda.
N.9 132.179 - J. D. Campbell & e outros - requerente: Henri Aref
- Antoine Coronfiy.
N.9 462.870 - Grande Hotel Broad- Sons Limited.
R. P. Mesquita - no pedido de
reconsideração do despacho de In- way Ltda.
Os pontos acima mencionados foNP
147.732
Kiyozo
Matsumoto
N.9 463.206 - Tecelagem Denise
deferimento do termo 450.281 NP 150.709 - Carlos Muniz e Jose ram publicados com incorreções no
Indústria e Comércio Ltda.
marca: Predileto.
bel etim do dia 25 de novembro de
Rodrigues.
N. 463.223 . - Ernesto Merino.
Cia. de Tintas e Vernizes R. MonN.9 158.604 - Climar Cia. Lan- 1955.
N.9 463.350 - Mauro Laender çadora de Ideias Maravilhosas.
tesano - no pedido de reconsideraTermo:
ção do despacho de indeferimento Gouvea.
NP 158.461 - Indústria de PlástiN.9 ' 464.031 - Comercial de Autodo termo 451.405 - marca: Ve'anda.
NP 116.563 - privilégio de Invencos
Here
Ltda.
móveis Francauto Ltda.
N.9 158.491 - José Luis Raigosa ção: Métodos para fazer celulósicos
Atualpa Dourado Ximenes - no
N.9 481.781 - Centro de Reabilitaaperfeiçoados - requerente : Deering
pedido de reconsideração do despa- ção Lourival Ribeiro.
Rodrigues.
Milliken R escaech Cornoration - Recho de indeferimento do tèrmo NP 158.528 -e. Hermes da Silva tificação do dia 13 de dezernoro de
455.502 - marca: Pindaré.
Prorrogação de Registros
Reis.
1964 - Pontos nublicados em 29 de
Irmãos Kuzniec & Cia. - no penovembro de 1955. ,
dido de reconsideração do despacho
158.724
Nilo
Lopes
Gama
N.9
Foram mandados prorrogar os se- Andrea.
de deferimento do termo 262.144 - guintes
- Os pontos publicados em 10 de
termos abaixo mencionados:
marca: Eskie - de: Cr$ Barros Sr.
dezembro de 1965 ficam retificados
N.
706.532
Rauvolgin
classe
3
N.9
158
735
Ivo
Strada
de
OliCia.
por terem satdo com incorreções:
requerente: Laborterápica Bristol veira.
J. & E. Atkinson Lirnited - no S. A. Indústria Química e FarrnaNY 158.791 - . 158.792 - 158.793 Têrmos:
pedido de reconsideração do despa- ceutica.
158.794 - 158.795 - 158.796 - requerente: J J. Cartotano S. A. Alucho de deferimento do termo - • Ne 708 179
N.9 113.511 - modelo de utilidade:
Icarnyr - classe 1 mínio Empress.
393.365 - marca: Jónica - de: eó•
Interrup'-'• automático de tempo rerequerente: Marcelo Panzoldo.
nica Produtos Quirnicos Ltda.
gulável a corrente elétrica - -e- Arquivem-se os processos.
Marietta do Brasil Indústria e Co- • N.0 710.059 - Bykofarma - classe
querente: .iianfranco Bocchini - Pimercio Ltda. - no pedido de recon- requerente: . Byk Gulden • LomN.9 292.929 - Sociedade Cacic cam retificados todos os dois pontos:
sideração do despacho de indeferi- berg, Ch emische Fabrik G.M.B.H.
Ltda.
mento do termo 436.108 - marca:
1 - Um interrupter automático de
-Termos:
N.9 344.232 - Feodôr & Spinelli
tempo regukivel para corrente eléPrimer - número 3.
Ne 710.966 - marca: Beijuva - Ltda.
trica, compreendendo uma chave de
Cia. de Cigarros Souza Cruz - no classe 43 - requerente: Brasileira de
N.9 335.281 - ela: Titan de Terra- reversão, uma parte rnecimica e une
pedido de reconsideração do despe- Vinhos S. A. rndústria e Comércio plenagem.
bulbo de mercúrio, caracterizado orlo
cho de deferimento do termo N.9 711.786 - marca: Eariy AmeN.9 379.341 - Sociedade Adminis- fato do oulbo de mercúrio ser con438.153 - marca: Cônsul - de: D. rican Old Spice - classe 48 - de:
Agrícola e Comercial S. A. jugal° a uma baste, • dita haste doGlosa Indústrias Gráficas S. A.
Shulton, Inc - com as apostilas fei- tiadora,
brada na parte inferior em ângulo
- Sagrisa.
tas
pela
Secão.
Laboratórios Prismut S. A. - no
de 909 formando uma base que por
•
-Arquivem-se
os
processos.
sua vez possui meneie de passagem
pedido de reconsideração• de deferido corrente reguladora da corda: lita
mento do termo 441.179 - marca: EXPEDIENTE DO SETOR DE RECEPÇAO,
INFORMAÇA
E
EXPEcorrente possuindo trava para desloFrenodin - de: Crinos Indústria
DIÇÃO
cação da haste cujo deslocarnereo
Farrnacoblokkica S. P. A.
NOTICIÁRIO
permitirá a inclinação do bul bo de
Financiera de Perfumeria S. A. Rio, 17 de dezembro de 1965
mercúrio advindo a abertura do cirno pedido de reconsideração do desRetificações
cuito.
pacho de deferimento do termo Exigências
2 - Interruptor automático de
441.679 - marca: Tabo - de: Tabo
Termos:
tempo regulavel para corrente eletrlComércio, Importação e Exportação Termos com exigências a cumprir:
Ltda.
X Ne 134.065 - privilégio de inven- ca, de acôrdo com o ponto anterior,
tudo substancialn e Ate como aqui
NP 117.031 - Wladyslaw Dia- ção: Válvula automática para alter- descrito
Spring Unit Development Compae representado esqurnifitinação de entrada de ar em buzinas comente nos
ny - no pedido de reconsideração mand.
desetet os acompanhanN.9 121.763 - 'Montecatini, Società pneumáticas - requerente: Oscar tes.
do despacho de deferimento do termo 447.612 - marca: Espaçoflex - Generale Per L'Industria Mineraria Potel, Raul Valsani e leria Zanetti
- Pontos publicados em 7 de dezemde: Extoflex Indústria de Mó veis Es- e Chimica.
N.9 .124.223 - privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em bicicletas
tofados Ltda.
N.9 123.606 - Horacek & Altoneani. bro de 1965.
Ne 126.340 - privilégio de Inven- de pedal - requerente: Moulton ConN. 135.230 - Wilson Neves GuiExigências
ção: Melhoramentos em máquinas sultants Limited - Fica retificado o
marães.
do primeiro ponto: 1 - Uma
copiadoras pantográficas, que faz ob- inicio
N. 136.146 - José Pires.
bicicleta de pedal 'ou moped com uma
rermos com exigências a cumprir:
N.9 136.875 - Sperry Rand Cor- jeto do pedido de termo número - base de rodas etc etc.
Alvorada Imóveis Ltda. - no pe- poration.
121.489 - requerente: leitor Ciola dido de transferência do termo núN. 125 510 - modelo de utilidade:
N.9 151.680 .... José Luiz Barrios Pontos publicados em oito de demero 462.383 - insig-nia.
Esponja detergente - requerente:
zembro de 1965.
Rodrigues.
Café Imbetibt Ltda. - no pedido
N.9 154.198 - Moacyr de Souza • N.9 128.586 - privilégio de inven- Victor Schwartz.
de transferência do termo 388.e67 ção: Processo e dispositivo para preCabral.
marca.
N.9 129.029 - privilégio de invenparo extemporâneo de infusões de ção: Apertei cemento em aparem()
camomila -e similares - requerente: de alta rotação para tratamento lenArquivamento de Processos
Termos:
Maria Delisea Donadio - Pontos pu- eeeto ._. requerente: Dordan IndúsN. 427.024 - Problotical Labora- Ns. 100.451 - 119.613 - 119.614 blicados em oito de dezembro de 1965. tria, Comércio e Representações
Foram reivindicados semente oito Ltda.
- Giaxo Laboratories Limited.
tórios Ltda
NP 118.697 - Montecatini, Societá pontos característicos. Os seguintes N9 130.672 - privilégio de invenNs. 435.391 - 435.392 - 435.394 435.363 - do requerente: Fraiha Ari- Generale Per L'Industrta Mineraria e não pertencem ao presente termo - ção: Broca para fundações - regue128•586.
da Engenharia e Construções S. A. Chimica.

Dezembro de 1955
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rente: Guilherme Maiazzl - Pica retificado o número do ponto - o número cinco refere-se ao quatro.
* N.9 133.476 - privilegio de Mvenção: Guarnição antivibranti de borracha para suspensões de mola helicoidal, especialmente para airtovelculos - reauerente: Societit Appli-

. Modelo Industrial

cazioni Gort.ma Antivibranti Saga
N.9 133.714 - privilégio de ilivenção: Peças de contacto - requerente: Walter Ilolzer.
Os pontos acima mencionados foram publicados em dez de dezemlro
de 1955 com incorreções.

Termos

Patente

.racentaa

1

Certificados Expedidos
Patentes concedidas em 9 de novembro de 1965

150.640
151.950
153.044

05.562
05.653
05.564 •

80.181
143.051
150.384

-05.555
t5.566
05.657
J

Patentes

Termos

Termos

Patentes
Patentes concedidas em 10

•
78.251
78:857
90.479
93.292
.93.831
109.416
114.l103
115.301

73.789
73.790
73.791
73.792
73.793
72.794
73.795
73.79f

119.633
121.998
123.825
126.252
126.727
128.125
128.264
131.267.

73.797
73.798
73.799
73.800
73.301
73.802
73.803
73.804

Modelo de Utilidade

Termos

Patentes

121.080

26.144

Termos

Patentes

•••n

de

novembro de 1965

Termos

Patentes

Termos

151.583
151.584
151 585
151.726
152.381
152.905
153 116
153.117
153.118
153.120
153.121
153.504
153.505
153.506
153.507
/69'2

5.582
5.583
5.584
5.585
5.586
5.587
2.588
2.589
6.590
.15.591
5.592
3.593
5.594
5.595
5.596
209891

153.509
153.510
153.511
153.512
153.513
153.514
153.515
153.517
153.658
153.659
153 660
153 661
153.663
153.664
153.665
153.666

Patentes

2.598
5.599
5.600
.5.601

5.602
5.603
5.634
5.605
5.606
5.607
5.608
5.609
5.510*
5.611
5.612
5:613
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REVISTA TRIMESTRAL DE JURI,SPRUDÉSICIA DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
VOLUME 24 - 1963.
PREÇO: CR$ 3.600

A Revista Trimestral de Jurisprudência, do Supremo Tribunal Fefieral
tonteia a materza que, anteriormente, constituía o Apenso ao Diário da Justiça.

A VENDA:
Na Guanabara

Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n° 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se pelo Serviço de ReemlÁlso Postal

' Em Brasília
Na Sede do D.I.N.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de eaárdo coas es art. LIO do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
Coragt cs prazo de 80 dias para o deferimento do pedido,. Durante issa prazo poderão apreaentar suas ogosfçõen ao Departamenta
Yaelensil de Propriedade ledustrial aqueles que S.2 Pigarrara prejudicados com a cancear44 de registro requerido
Têrmo n.• 712.037, de 21-9-1965
Vias e Viaturas S.A.
•
São Paulo

prorrogação

VIVISA
* INDÚSTRIA

BRASILEIRA

Casse 8
Para distinguir artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral, artigos do.
a:esticas,. aparelroa e artigos. para. Insta
fações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletrotnecãnicos para automatização industrial; instalações elétricas e . artigoa
elétricos e eletreancos para automóveis;
produto. betuminosos Irnpermeabilizanaparelhos e acessórios. de rádios; apa
relhos e instrumentos e aparelhos para
fins ateis; instrumentos clentiScos; acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos. aspiradores de
pó, aquecedores, abat-lours, alto-falam
tes, antenas, acumuladores. amplificado
rei, anemômetros. ampereimetrca. assadeira:3 elérica.s, adaptadores de micros
cópias, agulhas para fonógrafos. aque-.
cedores de ambiente, aparelhos 4e coaCede e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, aparelho, le Iihações para banheiros aparelhos de ar retngerad s. aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de ai ten
são, aparelhos automáticos para des
carga de água.. ajarelhos de alarme.
aparelhos de aquecimento central. apa.
relhos de aproximação, aparelhos para
..rqueação de volumes. balanças. batedeiras. batedeiras para refrescos, bate.
delras para liquido.s e massa, bules elétricos. , bobinas para rádios e televisões
nuslnas, baterias. baterias elétricas. barômetrus, bússolas bobinas- , balcões frigorifico', aparelhe.. .paía bordar, apaelboa para banha de ar quente. chu.
veiros elétricos, coqueteleiras churraschaves elétricas, chaves: automáticas,
chaves para antenas e fios terra, contactos elétricos, candelabros, chaves de
alavancu, chaves de tomadáS, comutadora'. cafeteiras elétricas, compassos.
cámaras
. -frigorificas, caixas de descarga
para 'vasos sanitários, : aparelhos para
cortar pães. cafeteiras . :autcmáticas,
chassis. condensadores, 'condena:340ra
gera vapor, colimadores, aparelhos, cor
dores de frios.. ,abo..s condutores elé.
tricas., contadores de rotação, compres.
sorea máquinas. cinematográficas ina.
trimentos da calcular, chicotea.,•_para
automóvei& cronômetros, aparelhos ca.
libradores, aparelhos cinematográficos.
aparelhos de contrair desons, aparelhos
de_ comunicação unem., discos gravados, diais duchas, despertadores, anca cadeiras espremedores elétricos, estufas. exterilizadores, esquadros de aço,
esquadros de agrimensor, extintores de
incêndios aparelhos para espremer frutas e legitimai escalas indicadores de
maré. eletrômetros de quadrantes exaura
toras. estofos para filtros com torneiras.
faróis, faroletes, fogões,, fornos e Ioga.

Termo n.0 712.040, de 21-9-1965
retro' elétricos, fios para eletricidades.
Pollmeyer Representações Ltda.
fios terra, ferros elétricos de engomar e
São Paulo
passar. ferros comuas a carvão, [erros
elétricos para 'toldar, Nevedores, tua
veia,' filmes avelados. fôrmas elétricas
12 O I
"RYER
filtros e óleos para motores, aparelhos
de trequencia modulada, fonógrafos, ti Indatrl a Braniera
tas métricas, focalizadores para cáma
'as fotográficas, faladeiras. garratas tas .
•
Classè 41
ancas, geradores automáticos, geradores
estáticos e eletrônicos de alta trequên Balas. bombins, chocolates, biscoitos,
:ta que funcionam com válvulas para ,
bolachas, drops, doces gomas de
aquecimento, por dielétrico e indução
• mascar e pralinés
(las magnéticas. aparelhos f para gás eu
Termos na. 712.047 e 717.01 13, de
garia'aido e aparelhos de inversão, te.
21-91965
lióqeatus. hidrámetros holototes para
automóveis, interruptores, isoladores um Companhia Industrial Celulose e Papel
Guaiba ,Celupa"
pressores, aparelhos de intercomuinca
cão, indicadores de cliveis imãns pena.
Rio Grande. do' Sul
nentes para rádios, aparelhos de par
rteon gravadores de fitas, gravadores
de discos, isolantes elétricos, isoladores
de' corrente, intermediários para filmes
tampadas. Inp etas. liqualificadores. lapas. lampeões. lustres lentes aparelhos
luminosos, aparelhos de luz fluorescentes, limpadores de para-brisas, lanternas
portarei: e lanternas de mão. luzes traseiras para veiculos microscópios. mo
creimetros. manômetros, • mostradores
de rádios.' microfones medidores . de
roscas medidores de intervalos, miras
de gualqnef graduação, aparelhos de
medição massaricos. nivela de ferro.
nivela da água para caldeiras aparer
Lias:A. 38
lhos de ondulação permanente. objetiva
para ampliadores. misturaclores para. ba Aros para guardanapo' de papel
!melros painéis de carros, para-raios aglutinados, álbuns (em branco) álbuns
aluga pareirátros. panelas'elétricaa. pa para retratos e autógrafos, balões (exleias de pressão pisglas de pintura se-a.. para brinquedos) , blocos Para
pick-ups, pilhas se'etta elétricas, prumos. cor espondênda blocos para cálculos
pantógma tos, pan aSmetro.,. pirômetros b l oços ,ara anornbes bobinas brocha-,
pasiscópios, potencienuetros, quadros. de ras murassaa cadernos de escrecomando, instrum itos para medida a ver., sapas nara documento& carteiras.
contrôle ,oara mccãnicos. relógios de cáixst de pane . ão. cadernetas. cader
água revólver para pinturas, protetores nos. ca ....as de carrão, r d esas para pa.
cinematográficos, pince-nez, aparelhos 'pelaria cartões., de visitas, cartões . . co'
-herdais Art: trsit^es, conferi carde , retrigeração, refrigeradores réguas tolina. cadernos de papel melimetrada
de aço, rádios, refletores, reatores
e em branco para. desenho, càderam,
laia, receptores, regadores automáticos escolares; cartões em, branco. cartuchos
relógios, relógios de ponta, e . de vigia de cartolina.. crapas planograticas. caredutores, resistências 'elétricas, registros dernos de lembrança. carretéis' de paregistros para vapor, registros para
pelão, envelopes, envOlucros para. ataportas, receptores de sons, reatores. rea- rutos
de papel, encardenação de papel
para água, registros para canais e com- ou papelão, etiquetas, falhas indisses
tora para luz fluorescentes. reostatos Rilhas de celulose, guardanapos, livros
bidê., para banheiros, para aparelhos be- não impressos,. livros tiscais, livros de.
bedouros, para lavatórios e para pias contabilidade.. mata-borrão. ornamentos
secadores para cabelos. quebra-luzes de papel transparente., pratos papeli,sorveteiras. sincronizadores, 'estantes nhos. papéis. de estanho e de: aliumnio.
.selecionadores, sifões. sereias de alarme papéis sem impressão. papéis em branco
,aparelhos para soldar.. soquetes. +sinalei- leiam impressão, papéis fantasia, menos
ros,, reguladores automático& ou não. .para forrar paredes, papel almaço com
'aparelhos televisores.. telelupas. telôme- ou. sem pauta, papel' crepon. papel de
troa, tomadas, telescópios. teodolitos ,seda; papei impermeável, papel em botermômetros, tomadas de corrente, apa- bina para Impressão, papel encerado.
relhoa de alegrais) sem. fio, transforma- papel higiênico, papel impermeável;
dores, trenas, torneiras de alta pressão para copiar, papel para desenhos. ratorneiras com dispositivos, para aqueci- pei para embrulho impermeabilizado
mento de água.: telefones, telescópios. ,papel para encadernar, papel para estransmissores , toca-discos, automáticos cravar, papel para imprimir, papel paou, não, tubos eondults, terminais para rafina para embrulhos papel celofane,
baterias, voltimetros. ventiladores, vál- ssapel celulose. papel . de linho, papel
vulas, válvulas de redução, válvulas •absorven,e, papel para .embrulhar ta
para rádios, válvulas para. água.. valvu-. .baco, papelão, recipientes de papeh ro,
las de descarga a pressão, válvulas de setas de papel, rótulos de- papel. rolos
comportas,. velas para. filtros, aparelhoi de papel transparente sacos de papel
transistores, aparelhos de transmissão e serpentinas tubos. postais de cartão
e tubetes de papel
recepçad de.-sorua e tripés

1

_are

Classe 4
Pasta de papel, de madeira, polpa,
resíduos,, resbas e capim
Têrmos as_ 712.044x e 712.04.5, de
21-94965
Companhia Industrial. Celulose de
PlapeL Guaiba "Celupa"
Rio, Grande do Sul

CELUPA,
Indústria Biasilewa
" Casse 38'
Aros para guardanapos de papel
aglutina(Ios, álbuns (em branco) aliam
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos ) blocos aare
ase-+spondência bascos para cálculos
Wocoe para anotações bobinas brochuras não- impressas cadernos de escreves. cessa . tiara docussentoi, carreiras,
caixa. de oaosina . eaderôetas .arteraos :atira s m .artão caixas oara papelaria.. cartões ir visitas carreies comercias, earer.s conte'. :a*t.
tolina. cadernos de papel melimatraao
e ern branco para desenho, cadernos
assolares. cartões em branco. cartuchos
de cartolina. Crapas planograticas calemos de lembrança. carretéis de pa'alães, envelopes. envóiucros oa,a charutos de pa pei.. encardenaCie de papel
ou papelão. etiquetas, telhas indicas
ta:has de celulose. guardanapos iiv.os
não impressos,, livros fiscais, livros de
contabilidade. mira-borrão ornamentos
de oapel transparente, pratos papelinhos, p apeis de estanho e de aluminio,
papéis sem impressão papéis em branco
para impressão, papéis tantas/a menos
para torrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon papei de
seda, papel impermeável, papel em bobina para mpressào, papei encerado,
papel • higiênico, papel , impermeavel,
para copiar, papel para desenhos papel para embrulho isase.meabilizado
papel para encadernar, papel para. es- rever pa pel para imprimir, papel parafina para embrulhos papel celofane,
papel aelulase papel de linh"11 papel
bsorvente, papel para embrulhar tabaco. papelão recipu.ntes. de papel, mictas de papel. rótulos de papel. rolos
de _papel transparente sacos de papel
aerpentinaa, tubos. postais de cartão
e tuberesassdee 4papel
Classe
Pasta de papel, de madeira, polpa.
residuis,. res1nas e capim
(Prorrogação)
Têrmos na. 712.047 e 712.048, de
21-9-1965
Joailliers de Paris Jóias S.A.
Guanabara
David Band Joalheirosl
Classe 13—
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços do
pedras preciosas e suar Imitações, ida-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publiosçâo telt& de seOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçao começara
• muar o praso de 60 Wall Para O deferimento do pedido. Durante esee prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento.
kateleast da ProPriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessao do registro requerido
aos de metais preciosos, semi-precioso&
e suas unItações, alianças, anéis, arti- goe de fantasia, de metais preciosos,
balagandans de metais preziosos,
semiprecioso', bandejas de metais pre•
doso:, berloq ue, de metal preciosos.
brincos de metia precioso, ou semiprecioso. bules de metais premamos
carteiras, de metais preciosos, calares
de metais preciosos ou semi-precioses
contas de metais preciosos, copos de
• metais preciosos, dedais de metais pre•
ciosos, diamantes lapidados., Mo de ouro,
fio de prata, fivelas de mictais preciosos, galreteiras e metais preciosos. Real,
Jóias tablas, lantejolas de metais preciosos, medalras de metais preciosos,
-semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para 161a. pedras semi-preciosas para 161as, pérola..
e imitações de pérolas, pratos de me
taisp reciosos, serviços de chã e de cale
de metais preciosos, setviços de licor
de metal precioso, serviços de re frescos
de menti precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso. sopeiras de
metal precioso. taças de metais porteio,
soa talheres de meteu preciosos. turi.
bulos de -metal, turma tinas lapidadas
vasos de metais preciosos
Classes: 4, 13, 32, 33 e 50
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.° 712.046, de 21-9-1965
Frigorilico Renner S.A. Produtos
Alimmticios
Rio Grande do Sul

Classe 41
Indústria de rodutos arnenticlos
Termos ns. 712.049 e 712.050, de
21-9-1965
loailliers de Paris Jóias S.A.
Guanabara

joalheria' David , Band
Classe 13
adereços de metais preciosos Senti
preciosos e suas imitações. ade reços •Is
pedras preciosas e suas imita,.ões. adiS'
nos de mera.:s p reciosos cerni ereerosae suas imitações, allaneas arti
gos de tanr,sia P* metais oreriosIs
baiauandans Ir a 44515 preciosos ca
semi-preciosas te edeias de m etais Me -

ciosos, berloceres de metal preciosos
brame de lues* precioso, ou semiprecioso, bules de metais prevosoe
certeiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou senil-preciosos.
contas de metais preclOs,,,, cipo. de
metais preciosos, dedais de mesta preciosos, diamantes lapidados, tio de ouro
'fio de prata, fivelas de metais preciosos, galteteires e metais preciosos. jóias,
jóias falsas. tanteiolas de me o.ats preciosos medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações Palitos
de ouro, pedras preciosas pare jóia, pedras semi-preciosas para Jóias. pérolas
e imitações de pérolas, pretos de metais preciosos, serviços de ehã e de café
de metais preciosos,' serviç.es de icor
de metal precioso. serviços 4e refrescos
de metal precioso; serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso sopeiras de
metal precioso, taças de metais prezas,
rios, talheres de metais preciosos,' tuabulos de metal. turmalinas lapidada, e
vasos de metais preciosos
•
Classes: 4, 13, 32, 33 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n.• 712.051, de 21-9-1965
Joailliers de Paris Jóias S.A.
Guanabara

David E3and
Gesse 13
Adereços de metais, preciosos, semi,
preciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, sider.
nos de metais preciosos. aerni-preciosos
e suas imitações; alianças, anéis. arti•
gos de tantaMa, de metais preciosos
5aiagandans de -Metais preciosos, ou
sanipreciosos. bandejas de metais pra
ciosos berloques de metal preciosos
brincos de rneati precioso, ou semi"recaia, bules de metais Preclara:ia
La-teiras de metais preciosos, colares
'te metais preciosos ou semi-preciosos
ornas de metam preciosos copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosos. diamantes lapidados, 410 de ostro,
tio de prata, fivelas de metais preciosos. gaireteiras e metais preciosos. laias.
ermas Falsas lantelolas de metais preciosos. medalras de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações - palitos
ie ouro, pedras preciosos para 161*. Peira , semi-precionas para_ 1610s, pérolas
e imitações de" pérolas. pratos de meteme reciosos. serviços de chá e de cate
de metais oreciosos serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
"l i• memi precioso, serviços de salada
le frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso taças de metais preciosos talheres de metais Preciosos. tulrl.
sidos de -ne,:n1 turmali pas la pidadas e
vasos de metais precioso. .
.712.052, de 21-9-1965 Termi
Joeilliers !Ir Pa r s Mias S.A.
Guanabara
Classes: 4, 13, 32, 33 e 50
Titulo de Esrabelecimento

ieml-precaosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosas pana jóia, pedras semi-preciosas para Kees, rérolae
pie má.
e imitações de pero!as
tais preciosos, serviços de chá e de está
de metais preciosos, serviços de tear
de metal precioso, serviços de refrescos
de meta) precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços da
sorvete de metal precioso %apeiras eet
metal precioso, taças de me tais preclo.
Classe 13
Adereços de metais preciosos, semi. sos, talheres de metais preciosos. tarei
ureciasos e suas imitações, adereços- de bolos de metal tunnalinas la pidadas •
170302 de metais preciosos
pedras preciosas e suas imitações, adár
Classes: 4, • 13, 32, 33 e 50
nos de metais preciosos. semi- precioso,
• Titulo de Estabelecimento
e suas Imitações, alianças, anéis arbgos de fantasia de metais preciosos
Termo n.° 712.057, de 21-9-65
oalagandans le recaio preciosos oe
Lavanderia Macedo S. A.
semi-preciosos. emalhas de metais pie
Guanabara
C/0101i. berloq les de metal preciosos.
brincos de mera precioso ou • semiprecioso, bules de metais preciosos
carteiras de metais preciosos, colara,
de metais preciosos ou semi-seeceases,
contas de metais preciosos copos de
metais preciosos, dedais de metei preClasse 33
ciosos, diamantes lapidados. fio de ouro.
Fio de prata. fivelas de meeis precio- Atividades: Lavanderia, tinturaria e
garagem
sos. galreteiras e metais preciosos, jóias,
Vem falsas, lantejolas de metais pre•
nrmo n. 9 712.058, de 21-9-65
ciosos medalhas de inebria preciosos
'.avand gria Macedo S. A.
semi-preciosos e suas imitasees entoa
Guanabara
de ouro, pedras preciosas para jóia. pedras semi-preciosas para leees parolas
e imitações de pérolas, pratos de mePo"
tais preciosos serviços de thé e de café
de metais preciosos. serviços de • icor
de metal precioso, serviços de refrescos
de Metal precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso. serviços de
sorvete de metal precioso soneiras de
metal preciosa taças de metais precise
as. talheres de metais preciosos, atribulo* de "metal, turmallaas lapidadas e
vasos de metais preciosos
'Classes: 4, 13, 32. 33 e 50
Título de Estabelecimento
Nane comercial
Termos os. 712.055 e 712.056, de
21-9-1965
Tèreno 'n.° 712.059, de 21-9-65
joailliers de Paris Pias S . A .
Carlos Alberto Puão
Guanabara
Guanabara
Termos ns. 712.053 e 712.054, de
21-9-1965
Joailliers de Paris jóias S.A.
Guanabara

DAVID BAND

MACEDO

JÓIAS BAND

Colido para os Olholi

no TURF

Classe /3
Classe 32
Adereços de metais preciosos, semi- Para distinguir: Almanaques, anuários.
Preciosos • suas Imitações, adereços de álbuns, Impressos, boletins, catálogos.
pedras preciosas e 6683 imitações, *Me- edições Impressas, folhetos, jornal., li.. o
nos de metais preciosos. semi-preeloso. aros impressos, publicações impressas&
e suas imitações, afianças, meis, arti- revistas, programas radiofônicos e rádio.
gos de fardada de metais preciosos, televisionados, eças teatrais e cinematográfirais. rogramas CITC•Met4
batagandans de metais preclosoa. ou
aemi-preciosos, emalhai de metais pre
Ténao a.° 712.060, de 21-9-65
ciemos. berlocesee de metal piados,*
Orillo & Sampaio Ltda.
brincos de meia' preclara ou semiRio de janeiro
precioso, bules de metais preciosos
carteiras de metais preciosos. talares
de metais preciosos ou sead-precieseoe,
contas de ~tale preclaras, copos de
metais preciosos, dedais de metais pe•
ciosos, diamantes lapidados. tio de ouro,
indústria Brasileira,
fio de prata. fivelas de metais precis.
sol, spalretelres e metais preciosa' jóias,
CUM. 44
feia* falas, Satholas de metais preciosos medalhas do metais preciosos,
Sal

Juiinho•

À
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Dezembro

IMARCAS DEPOSITADAS
Publicando feita de geOrde 00 o art. lie do Cactiajo da Propriedade Industrial. Da data da publlaagdo oometard a
wrres • prazo di 40 dia& para 0 ddetiruento do pedido. ristrasite dree prato poderão apresentar suas opoeledes ao Deputas:nesta
Nacional da Propriedade Indatstrial ~les stue se jIhtirem prejudicados com a oancesato do ittintro requerida
Térmo n.° 712.065, de 21-9-65
Elevadores /caro LtdP
São Paulo

Termo n.* . 712.061, de 21-9-65
Sergio Fabiano Mattos Botaria e John
Henry Nal-man
Guanabara

Beagle-Biasa.
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
Integrantes; Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhbes, aviões, amortecedores, alavancas de cambio barcos,
breques, braços para veiculos bkicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoes, carros, earoçaa, cerrocerias, chassis, chapas circulares para veiculas, cubos de veiculas,
corrediços para veiculos, direção, doai'.
gadelras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direçião,
freios, fronteiras para veiculas. guia°.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios. ónibus, para-choques.
para-lanas. para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas,, raios au ra bicicletas, reboque, radiadores pura veiculos,
rodas para veículos, selins, triciclos, tirantes para veiculas, vagões, velocipedes. varem de contrõle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus varaes de
carros, toletes ora carros
Têrmo n.° 712.062, de 21 -9 - 65
Agro Industrial Morro Azul Ltda.
.
Guanabara

MORRO AZUL
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigo da classe
n.° 712.063, de 21-9-65
Tuvibra — Sociedade Industrial de
Tubos Vidrados Ltda.
Guanabara

parcialmente preparado. cimento me.
tãlico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
aaecialmente trabalhado, ferro em bruta.
em barra, tarro manganês ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa teMperado• gurà maleável,
Meninas de metal. lata em telha. 'lano
em Mina, lata ° em chapas, Natio em
vergalhões, liga metálica, limarias.
.nagriésio. manganês. metais não traba.
ZcA
`.
,hados ou parcialmente trabalhados me.
Irgaitniz rwaaItzara
tala eia massa, metais estampados
metais para solda. niquel, ouro, zinco
corrugado. e zinco liso em Rilhas
Classe 11
Ferragens e ferramentas de tõda espé•
cie: cutelaria em geral e outros artigos
de metal ndo incluídos em outras elasClasse 50
blies, argolas, armações de metal. abri.
Serviços técnicos relacionados cota a bates, 'argolas, armações de metal, abriIniciação, montagem e desmontagem de dores de iates, arrames lisos ou levaelevadores em geral e, em especial, dos, aparelhos de chá e café, assadeielétricos, sua 'conservaçâo e manuten- ras, açucareiros, brocas, bigornas, balção, consêrtos e reparos, bem como dus zelas, bandeias, bacias, baldes, bombo,
respectivos motores elétricos e ainda Metes, bules, colheres .para pedreiros
rebublnamento de motores das eleva- camisas para cilindros e trilhos, cadeadores, reparos e recondicionamento dos dos. correntes, cabides, caixas de meta n
respectivas peças
para ortões, colunas, chaves, era:nomes.
chaves de ara'usos, conexões para en.
Teirmos na, 712.066 e 712.067, de
canamentos, canos de metal, chaves de
21-9-65
fenda, chaves inglezas. cabeções caneAltino Garcia Machado jr
cas, copos, cachepots. centro de mesa.
Minas Gerais
coqueteleiras, caixas para acondiciono
mento de alimentos, caldeirões. caçssro-

tua, auto-caminhões, alavancas, alavancas de cambio. .alavancas de "raios, aros.
automóveis, breques, barras. de tildo
braçadeiras de mola, buchas, barcos. 'ba
laustres, barras de tração, barras de dlferros para cortar capim, ferrolhos, ta'tribos, formões, es p umadeiras, foices,
cas. tacões . frigideiras, cilindros para
Classes: 32, 33 e 50
laminaçâo, ganchos, guarnições de me
Titulo de estabelecimento
tal garfos, ganchos para quadros.
Classe 32
gramos para emendas de correias, limas
Para distinguir: Albuns. almanaques laminas. Usureiros, latas de lixo, jarras
anuários, boletins. catálogos, jornais. machadinhas, molas para portas de cor
livros, peças teatrasi e c.nernatográricas rer martelos. marretas, matrizes, mar
porgramas de rádio e televisão, publi raitas. navalhas, puas pás. picaretas
cações e revistas
pregos. picõrs, ponteiras. Paratusos
pOrcas. pratos, porta g élo. P or ta -Pão

Comércio
Minas Gerais

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Artigos da classe

TERRA - SOCIEDADE
INDUSTRIAL DE
TUBOS VIDRADOS LTDA.

Ag;
JI TinEdCúsNtriOa Fe EcoRm:.rci&i

•
Nume comercial
Timo n.° 712.073, de 21-9-65
Tecnofer S. A. — Indústria
Comércio
Minas Gera s

•

Indústria Brasileira
Classe 50.
Para distinguir; O timbre de todos na
seus impressos comerciais, tais como*
papeis de carta, memorando envelopes,
cartões de visitas ou comerciais, faturas, avisos recibos. cneques, carnets de
propaganda. fromoonnas. acões bilhetes e passagens; vendas cle passageth

aéreas terrestres e maritimas
las. craleiras cafeteiras, dobradiças,
enxadas esferas, engates. enfeites Para
Termo n.b 712.074, de 21-9-65
arreios, de metal para automóveis. es- Pioneira S. A. —Crédito, Financia-

Têrmos ns. 712.069 a 712.072. de
21-9-65'
Tecnofer S. A. — Indústria e

Térmo n.° 712.064, de 21-9-65
%vibra — Sociedade Industrial de
Tubos Vidrados Ltda.
Guanabara

Têrtno g.° 712.068, de 21-9-65
Tecnofer S. A. — Indústria e
Comércio
Minas Gerais

porta-ióias paliteirds. panelas. rareia
roldanas, ralos para pias. regadores
serras, serrotes, sachos sacarrolhas. te

mentos e Investimentos
. Minas Gerais

Nome comercial

souras. talhadeiras. rorquezas. trilhos
remis ais, 712.075 a 712.078, de
trilhos para elevadores. tenazes. trava
21-9-65
dores telas de arame tubos para enca Pioneira S. A. —Crédito, Financia.
namentos. trincos, trilhos para porta,
mentos e Investimentos
de correr, taças. molas para portas.
Minas Gerais
vasos, vasilhames e verruma..

Classe 16
Materiais de construção em geral

Indústria Brasileira
Classe 5

Aço em bruto, aço preparado. aço
foce, aço para tipos aço fundido, aço
aarcialenente trabalhado, aço pálio. aço
vfinado, bronze, bronze em bruto ou
3arclahnentt trabalhado, bronze de
manganés. bronze em pó. bronze em/
hen%

IS

tio. cimembo eu bruto cot

Classe 50
Para distinguir: Impressos: papéis de
carta, papeis de 'oficio, cartões comer
Classe 32
ciais e de visitas impressos envelopes
de qua 'atuei tipo, recibos. taturas dupli- Ni:na:moves. anuro. álbuns !mores.
catas, letras de cambio. cheques notas aos cartazes. catálogos. 'ornais naco.
oromissórias debêntures, apólices. to. 5E1! e estrandeiros publicações miareis.
lhinhas. ações. passagens aéreas, terna ais revista. Propaganda em r.tclio.
viárias, rodoviárias, maritimas. bem co ri: visa°. lornsis programas racliotõnis
mo bilhetes de sorteio, bilhetes de lote cos. peças teatrais e e nematográficall
e' revistas Impressas
ria, cupons e impressos em geral
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PuIdicação feita de acárdo com o art. 130 da Código da Proiedade Industriai. Da data da publicação começará •
males o rinzo ep..-, a dias para o dererimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar tuas oposições ao Dep.artaraentO
da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a euncesaão do registro requerido
Ck.sse 33
▪ Para d's` T ngliir o neg."): , o de ineo-poraçõrs, participações, distribuição de
bals e valores. Companhias de cra
diaa financiamento e investimentos. Opa.
rações bancárias cai g:ral, inclusive
câmbio
Classe 50
Para distinguir. Impresses para uso eco
chegues. duplicatas, envelopes, tatuas
rias promissórias, papel de correspon.
cleaecia e recibos, Impressos em cartazes
Placas, tabuletas e aeteulos, bilhetes
C.:14%-,4 I b
Pf‘ :ra disnagLir: Materta:s para constru
coes e decorações; Argamassas. argila
arp.
garantes oalausoes
cos. de cimento raoros para ateve/mus
çae cabas. cimento cat. cré ensoa:
aea caibros. caixtrnoe; co'una%.
chapas .;ara coberturas, C31X..1 lagua
caaras p ara coberturas. caixas alagam
catai p rerp oidadaa estuque nuituano
baia asfalta-o estacas. esauadrias, estru
turas metalicas para construões,. iatue
las de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de [ages. IN:cotas. material iso
Jante contra trio . 'i calor, manilhas. aias•
sas para revestimentos de paredes, ma
deiras para constru .,Ócs, mosaicos. pro
duros de base as naltico. produtos Pare

.Térmi n. 9 712.082. de 21-9-1965
Ladústria de Veas Luminar
Ceará

Termo n.9 712.087, de 21-9-1965
Fábrica de Bebidas Menicucci Ltda.
Minas Gerais

Indústria Wasik ira
Classe 46
Velas em geral Ir tw'os os tipos e
tamanhos
Térmo n.°-712.083. de 21-9-1965—
Indústria de Velas Luminar
Ceará

Indústria de Velas
,LUMINAR
Nome Comercial

titatil si 083105IMENitittõ (luo
. • • - Mr,dr, INDA.. MEN/ 44.1•
••:•. MI 14 .11,
r
.

e

Classe 42
Aperitivos (bebidas alcoólicas)
Térmo n.° 712.088. de 21-9-1965
José Paulo de Anlrade
' Guanabara

Têm) ct.° 712.084, de 21-9-1965
Rag Indstria e Comercio Ltda.
Ceará

tornai inspermeabitizantes as argamas
sai te cimento e cai, hidráulica, pedre
.97.,..bo. produtos betuminoso& impermea

• rantes linnidos ou sob outras formas
Ktr-, § revestimentos, e outros como das

araiçoes, aerstanas. placas para

pa-

v numera ção, aças ornamentar de • tu
Mento ou gesso ara tema e paredes
papel para torrar casa& massas allt1
rcidos para uso nas construções pai,
outras, portas, portões, pisos, goleiras

para Portas. tijolos tubos de concreto
telb..is, ticos, rilhes de ventilaçao. tau
que ' de címen* o utti as vr ;arnentos p
os. 712.079 e 712.080, de
21-9-1965
Pionaira S.A. — Crédito, Financiamentos e Investimentos
Minas Gerais
Têrmos

Indústria Brasileira. ..
•
classe 36

Calçados, chinelos, sandlias le borracha
em geral, tipo japonesa de todos os
tipis_e_tamanhos
Classe 33
—
Titulo
Termo n. 9 712.085, de 21-9-1965
Cia.
Sobreira
Tèrmo n. 9 712.089, de 21-9-1965
Ceará
.De Rivera — Calçados Ltda.
Guanabara

DE REM
Indústria Brasileira
• Classe 41

Pioneira S. A.

Confeitos, halos e

Tèrmo n. o 712.086, de 21-9-1965
Fábrica de Beaalas"Men:cucci Ltda.
Minas Gerais

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
-• crianças
Termo n. 9 712.090. de 21-9-1904
Inchafri Ltda.
Rio le Janeiro

Nome Comercial
:— Têrmos as.

712.091 a 712.094. de
21-9-1965

OPUROR ~GR( 1
PARA SAI ASA

14 .• • ••• •101A Cr.. •
mu.aaams.'
MEMCMOLIDA.

•

Indiatro Ltda.
Estado do Rio

INBIATRO
INDVSTRIA BRASILEIRA

Pioneira S. A.
Nome Coinercial

IND1JSTRIA BRASILEiRA

INDO° LTDA.

Classes: 32. 33 e b0
Insígnia Comercial
Classes: 1; 5; 6; 7; 8; 11; 16; 21; 33:
Sinal de propaganda
Tèrm on.° 712.081, de 21-9-1965
Construtora Pioneira S.A.
Minas Gerais

C .7-ristrutora

doces

Classe 41
Vinagre

nósca e Insetos ide goma e papei ou
Pa pelão), alcalts bacteritidaa, baiaticidas carra paticidas. cresol arsutalina. creozoto, desodorantes, desinfetantes, detonadores eiterininadores de
p ragas e riervas daninhas_ esterellian.
tes. einbrocações p ara animais, cinera
tos, farinha de ossos, tertilizantes, tosa
fatos. forenicidas- fungicida& fumigais.
tes gacisse para fins veterinárioa, gua•
noa herbicalaa insebtugos.

.,AP ER I T I VO
..
.
•

Clame 2
Adubos, ácidos sanitários, água desta;cantes e para fina sanitária, apanha

inicrobradas. medicamentos Para alai,mais. aves e peixes, óleos desinfetantes
veterinários oetróleos saaitartoe e
iesinfetantea papel turaegatóriu
inseticidas. oaraslticidas, fungicida&
lesustetantes. oreparaçOes e produtos
nseticidas. genaicidaa, desinfetantes' e
veterinário& raticidas. remédios 'ara
fins veterinários, sabões veteruntrica e
desinfetantes sais para fins agrícolas,
horticulaa. sanamos e veterinários, aná.tato& superfosfatos vacinas tiara aveia
e animais. veneaa contra insetos, sal.
mala e hervas dania.Nas
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. eisências..
tratos, água de colónia água de toucador.. água de beleza, água de, guina.
ágt.a de rosas, água de alfazema. água
para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina. "batons' t cosméticos. fixadores.
de penteados, petróleos. óleos p ara os
cabelos, creme evanescente, crernes gordurosos e p omadas para limpeza da
pele e maquillage" depilatórios descs
dorantes. vinagre aromático. o6 de arroz
e talco perfumado ou não, lápis, para
pestana e sobrancelhas, preparados para
atbelezat cUba e olhos. carEllttIl para
o rosto e para os lábios sabão . e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não. sabonetes dentitricios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados ara
banhos. pentes. vaporizadores de tierfia.
me: escóvas para dentes, cabelos unha&
e aios: dum de louro. saquinho Perfli-.,
nado. p re p arados em cob, Pasta ligui.
.10 e tijolos coara o tratamento das unhas
'lis-solventes e. vernizes. removedores da
L:uticula: glicerina perfumada para os
rabelos e p reparados para descolorir
unhas, cibos e pintas ou sinala artlfi.
Ciais.

óleos p ara a nele

Classes:' 2, 3, 13 e 48
Inhistria e comércio de produtos farina..
ceuticos, produtis para fins sanitários.
Inseticidas, em geral, bijouteras, perfumarias e artigos de toucador .
Termos as. 712.095 e 712.096, de
Enco

21-9-65

Empreiteira de Construções
S. A.

Guanabara

EMCO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
°asse IS

Para distingiu, krtetatos de °orcela
Classe 3
na. cerâmica faiança barro e terraco
Substánrias qtunicas e outros prepara- ta, loucas vidradas gafa' uso caseiro
dos par asarem usados na medicina e adOrnos. fins artisticos e instalações ia.
na farmácia
afiarias artefatos de cerâmica para a30
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PDC:len/á° feita dt steórdo ema o art. 130 do Código da Propriedade Incluiria'. Da data da publicação começará a
ts MUSS aproo, de 60 "sag para o daferdmento do pedido. Durante assa prazo poderão apresentar suas oposições ao 1:Sapa:tussam:*
, ~1 da Prosei:lidada Industrial actuem que et julgaram prejudicadae com a 00aoessãO do Tegiattm requerida
artlialcosi alguidares, almofartzes, assadeiras, barris,
bules. bldès, bacias, bebedouros, biscoiteiras. bornbonieres, bandejas, baaffei.
nu, copos, consolos, caldeirões, cã:lusos, candinhoa cofres, cubas, compota:ras, comedores para aves, caçarolas. ca.
rei, escarradeums, fôrmas. frascos, fii.
troa. graus, gioboa, farras, funil, jarda
atiras, hcoreiros. leiteiras. lavatórios.,
mantegueiras. moringas, molheiras, nicho& pires. pratos, pilões, pratos pa
ta ornatos, pias, pinos, porta-Jóias. Putas, porta-toalras, porta-papéis higiena
c:os, sopeiras, saladeiras, saleiros, servi
ÇOi para refrescas, serviços Para leias
chá e tantas, travessas, telhas, taças. dedais vasilhames, vasos, vasos sanita
rios
Classes: 15, 26 e 33
insígnia comercial
casara ad8rtioa e tias

Termo n.° 712.097, de 21-9-65
Confecções Cláudia Ltda.
Guanabara

eeattotta
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas fritas em gemi: Agasalhos
aventais. alpargatas, anaguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba&moa, bonés, capacetes, cartolas. carapuças. casacão. coletes. ca p as, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras a de crianças calções. cal
ças. camisas. camisaas camisetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
saias, casacos, Canelos. toannós. selar
pes. 'fantasias. fardas para militares so
legials, fraldas, galochas. gravatas gorros, logos de lingerie, lauetas laques.
luvas, ligas, lenços. mantós meias
maiôs. mantas. mandrio. wistailhas, papelerinaa.
letós, pelas. penhoar.
peugas, pouches. polainss pijamas, punhos, perneiras. qui:noisia. regalos.
robe de chambre. roupâ) sobretudos
suspensórios, saldas de sanao, sandálias.
sueteres. aborta sungas. stoY.ar ou slacks
toucas, turbante; ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 712.098, de 21-9-65
G. M. Lopes .& Cia.
Ceará

PORTUGUÈS1
G. M. Lopes & Cie.
Juazeiro do Norte -Ceará

Classe 41
Café torrado e sacado

Termo n.° 712.099, de 21 -9-65
Lourival Jorge Leite
Ceará

Termo o.° 712.104, de 21-9-65
seio derivados, fumo negro para *aliEstructofibra
—
Estruturas
de
Espuma
caçáo em .1:saturas, glicerina para mpla
I
caças industriai, rauatos, hidragento,
Plástica e libra de Vidro S. A.
hidroquinna, hicliosulEitus, Inpusultitos,
Guanabara
:aduretos, laca, magnésio. materiais corantes e descorantes. nitratos. exigenio,
potassa, potassio de sódio. preparadas
guaiacos usados em laboratórios fotoINDCTSTRIA BRASILEIRA
gráficos, produtos aia:picos para tirar
maxichas. produtos quimicos para pintura. reveladores çotográficos. sais gui(lasse 28
a:lisos usadas nas industrias, soluçá,
Para distinguir: Estruturas de espuma para pratear, solutos, soluções quirolca
plástica e fibra de vidro
para pintura e totogratias solventes,
sulfatos, sulfitos, tintas liquidas ena pó.
Urso n.° 712.105, de 21-9-65
e saldas. tintas preparadas para vulcaFrancisco Pinto da Luz Mósca
. nizaçãc
Guanabara •

ESTRUCTOFIBRil

LOURivatJORGE UM 1
Ruí. PAORL CitER0.1102

Clas.e

8

Para distinguir: Acendedores elétricos,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisa°. aparelhos de ventilação para
alarmas eliftricos. alto-falantes, ampeClasse 33
editicios, aparelhos elétricos para tia.
Titu:o de estabelecimento
rimetros. amplificadores para • rádios.
Classe 41
nho, aparelhos eletro-dinamicos. apaTermo n.° 712.106, de 21-9-65
Café torrado e moldo
relhos para barbear, aparelhos para insEmpresa
de
Transportes
Guarani
Ltda.
Térmo ra° 712 .100, de 21-9-65
talações telefônicas. aparelhos para onGuanabara
Casa Maaltiado S. A.
dular ou secar cabelos, aparelhos para
Ceará
pasteurizaçâo de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiEMPRESA DE
radores de ma beniamina bobinas et
TRANSPORTES
tricas, caixas de dertvaçao. campainhas
elétricas. comutadores. condensadmea
GUARANI
elétricos. conectores, enceradeiras. eia
ratas de aquecimento, estufas para conClasse 33
servar alimentos, estufas para secar rouClasse 41
Marca genérica
Título de estabelecimento
pas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de agua, fogareiros eléTermo a.° 712.101, de 21-9-65
Termo 12. 9 712.107, de 21-9-65
tricos. amães. fOrnos. galvanômetros.
Rendatex Armarinho Ltda.
Casa 1VladSado S. A.
hicirtSmetros, indicadores automáticos de
uivei de agua, instrumentos medidores
Ceará
Guanabara
de energia elétrica. instrumentos miei&
nicas. interruptores. irradiadores, limpadas. liquidificadores, manômetros
crolones, piclaups pilhas elétricas, se.
de rádio, refrigeradores, relas,
ARMARINHO LTDA. captores
relógios, reostatos, teletones, termostatos tomadas, transformadores. válvulas
Nome comercial
paea rádio. válvclas para aparelhos de
Classe 41
Têrmo n.° 712.108, de 21-9-65
televisão, ventiladores e voltimetros
Azeite, óleo de algodão, de milho, de
Rendatex Armarinho Ltda.
Classe 28
soja, de amendoim, banha, conservas
Guanabara
Para distinguir: arretaras de material
em geral, gordura de cós° e margarina
alástico e de avlon: Recipientes fabra.
:aduz de material plástico. revestimeaa
Termo n.° 712.102, de 21-9-65
sa confeccionados de substancias sai.
Casa MacNado S. A.
nais e vegetais: Argolas. açucareis"
armações para óculos bules. bandeias.
Sues para telefones, baldes, bacia,' bolsas. caixas. carteiras, chapas, cabos
Classe 24
ciara ferrasneatar e uteasilios, cruzeta;
Artigos da classe
caixas
aconiicionamento sie ali.
Termos na. 712.109 a 712.111, de alentos. para
caixas de material plástico para
21-9-65
Ceará
sarei-ufa coadores., copos. canecas co.
Fios e Cabos Plásticos do Brasil S. A. 'heres, conchas, cestas para pão. cesta.
Nome comercial
Rio de Janeiro
lhas. capas para álbuns e para livros.
Termo n.° 712.103, de 21-9-65
:atices. cestos, castiçais para Mas,
S. A. José Cardoso Comércio de
mixas para guarda de objetos. cartum
Tecidos
alo& coadores para chá. descanso para
Pernambuco
aratos, copos e copirams de plásticos
sara sorvetes, caixinhas de Plástico
111D12STRIA BRASILEIRA
uma sohve te; colherinhas. °asinha;
Classe 1,
Garfinhos de plástico para sorvetes, tora
Para distinguir: Acidas em areal. água minhas de plástico tiara sorvetes. discos.
roa água oxigenada, alcoois. alumen .mbreagens de material plástico. ambas
Casas
Cardoso alumiai°
em 6 para pintura, alvaiade Int AS de materia l plstko p ara sorveamainas°. anti-corrosivos. aulmIcos. ar 'es, estolos para objetos, espumas da
senices azul da Paissia azul ultramar avlon. esteiras. nteites am.a autoria&
.aehogato.a eip gerai carão cloretos era seis. massas amarados. escoadores • de
4eral corantes. creosoto rara indústria ,ratos, funis formas para doces Wall
Classe 23
dissolventes, esmaltai quimicaa teaol •boiantes, filmes, fios de temo," 1.408
Titulo de estabelecimento
JUA211110110MR1E _CEARA

CURSO TRIUNFO

9it

RENDATEM

RENIDATEX

eaa Wachadct giA.

PLASTINOLT

ROosé

—-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita da aoõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correr 43 prazo ne AO dias para o deferimento do pedido. Durante ene prazo poderá* apreeestar MIM oposições ao Departamouité
1~1mM da Propriedade Industrial aqueles que as julgarem prejudicados cora a coneeeaão do registro requerido
para bolsas, facas, guarnições. quartilções para chu petas mamadeiras guar.
nições para porta-blocos„ guarnições
para uoulaiiicadores e para batedeiras
de trutas e legumes, guarnições de ma.
terial plástico para utensilios e oblatas.
guarnições para bolsas. garfos, galerias
para cortmaa, tarsos, aininarlos olá
ticos. lane:seiras. mantegueiraa
or6,s prendedores de roupas. puladores de móveis. pires, pratos, paliteiros. pás de costnha, pedras patifes- , artigos, protetora par adocumentas puxadores de água para uso doméstico.
porta-copos. porta-niquela. porta-notas.
porta-documentos' placas, rebites
alma, reci pientes. suportes. suportes pare
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas.' tubos para seria.
gae. travessas, tipos de material piás
tico, sacolas. sacas- squinhas. • vasilha.
mes para acondicionamento, vasos.
caras. colas a trio e colas não incluídas
em outras classes, para borracha, pare
cortutnes. para .marcineiros. para sapa. .re vidros,' pasta aaaftiva para
teiros. 2 P
correias, pastas e pedras ova afiar
robalos adesivos para tacos, adesivos
para lad — 'hos e adesivos para azulelos
anéis. carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico ara iradas
tria geral de lásticas
Termos as. 712.112 e 712. 113, de
21-9-6 5
Fios e Cabos Plásticos do Brasil S. A
Rio de janeiro
•

SOLDAPLASI
'NDOSTRIA BRASILEIIIA
Clame 1
Abraorveutea. acetona, ácidos, acetatoa
agentes quirnicoe, para o tratamento
loraçác de fibras. tecidos. couros -e
lutou: Ag ua raz álcool, albumirta atm
bua. alume», alvaiade, alvelantes In
dustriais. alumtnio em pó amoniaco
anti-incruatantes. anti-osidantes. anti
oxidantes. anti-corro.sivos. anti-deto.., n
tess . azotatoe, . água acidulada oara
acumuladores. agua oxigenada :sara
fina induss, laia, amônia: banhos para
galvanizaçáo. benzina. benzol. betumes
. bicarbonato, de sódio. de potássio: ca

Têm° u.° 712.116, de 21-9-65
anta& preparações para fotografias
arodutos para niquelar. pratear e croAnna Maria Lavy 8 Cia. Ltda..
Rio de janeiro
mar, produtos para diluir tintas prosaisro; reativos, removedores, reveladores;
'mbar, neutro, sita, salicilatos. secastes,
ailicatoa, soda cáustica, soluções quilaicas de U3C industriai, so/vaatea, vai:atos; tantas ama pó, liquidas.. eólidas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Ju pastosas para madeira, ferro, paristes, contruções, decorações, couros, ta•
:Adm. fibras, celulose barcos e vai.
Classe
41
cubos, talco industrial ttainer,
Balas, bombons, cremes de lelta, banaClasse 8
nadas, doces, doces de frutas, frutas,
Para distinguir: Reguladores de tensa°, pães, massas alimentícias, biscoitos, ferireguladores de voltagem, aquecedores
.nhas alimentícias, manteiga
e. chuveiro, elétricos e mais: amperlme
Tênrno n.° 712.117, de 21-9-65
troa, aparelhos de ar condicionado, apaCanana Sarrento 3, A.
relha, de rádio, receptores e transmisGuanabara
sores, 'apararas de ventilaçáo. aparelhos
de waffles, aquecedores de pratos, aspiradores de . pó, batedeiras elétricas, bornal, bottlea para comando elétrico
distancia cabas elétricos, cafeteiras elétricas blindadas manuais' e automáticas, chaves magnéticas automáticas, cir.
culadorez de ar, disjuntaras, disositivas
de artida, enceradeira, equipamentos de
luz fluorescente, equipamentos telefóniNome comercial
cos. esterilizadores ferros de engomar
fios elétricos, gladeiras grelhas elétricas
'armo n.o 712.118, de 21-9-1965
interruptores automáticos de circuito.
Emílio Siniscalchl
lâmpadas elétricas incandescentes e fluo.
rascantes. lampadários, liquidificadores
Guanabara
lustres, quadros de di stribuição, reatores

1TMEL

CANTINA
SORRENTO S. A.

receptáculos para lâmpadas relês, rebficadores de corrente elétrica, soquetes, telefones, torradeiras, ventiladores
e . voltimetros
•
Têrnio n.° 712.114, cie 21-9-65
Listas Telefônicas Brasileiras S. A.
Páginas Amarelas
Rio de Janeiro

LINHAS EXTRAS
Classe 32
Almanaques anuários, álbuns 'mares
soe, cartazes, catálogos, tornais nacic
sais e estrangeiros publicações naves
ias. revistas. Propaganda em rádio
te/evisão, jornais. programas radioinoi

IA TARANTEILA

Térmos na. 712.120 a 712.122, de
12-9-1965
Valor S.A. — Crédito, Financiam@
is Investimento
Guanabara

MAVEFt
Classe 33
Titulo de Esrabelecimtuto
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agend.
anuários, álbuns, impressos, boletins,
tid0901, edições impressas, folhetos,
uai*, livros impressos, publicações
pressas, revistas, órgãos de publicida
Classe 50
Impressos em geral
Têm° n.° 712.123, de 21-9-1965
(Prolrogaçãi)
Colgate-Palmolive Company
Ratados Unidos da América

OBOL1P
Classe 3'
UPsiflas medicinal para tratamento
obesidade
Têrmo n.° 712.124, de 21-9-1965
(Prolrogaçal)
William Hunt & Sons, Tre 13,
LimIted

Inglaterra
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Térmo na? 712.119, de 21-9-1965
Ofir Modas e Novidades Ltda.
Guanabara

0 4F 1 R
INDÚSTRIA BRAWLEIRA

Classe 36
coa, peças teatrais e cinernatograficas Para distinguir: Artigos de 'vestuarios
e revistas impressas •
e roupas feitas em geras: Agasalhos.
aventais. alpargatas, anáguas, blusas,
Termo na' 712.115, de 21-9-65
botas, botinas, blusões, boinas, babavime' carvões, carbonatos cataliza Cia. Guanabara de Crédito, Finanata- douros, bonés, capacetes, cartolas. caíamento
e
Investimentos
sotos; descorantes, desincruatantes dis
puças, casacão. coletes. ..apas, chales
Rio -de lanciro
solventes; emulsões fotográficas caso
cachecols, calçados. chapeu.. cintos
fie éter esmaltes estereatos: tenoi
cintas, combinações, corpinhos. ca!ps
mes sensibilizados para fotografias fide senhoras e de crianças calções. "ai
xadores, formol. fosfatas industriais lós.
ças, camisas. camisolas, camisetas
foro, industriais fluoretos: galvanizado
cuecas, ceroulas, colariahos. cueiaos
res, gelatina para fotografias e pintura .
saias. casacos, a:lindos. d,aninós. achargiz., g licerina: hidratas hidrosullasos
pes, fantasias, fardas para militares :0Impermeabilizantes, loduretos: lacas:
egiais, fraldas, galochas, gravatas gota
massas para p intura magnésio, ager.
ros, logos de !ingeria, ;mictas, laquês
curio: nitratos neutralizadores nitroce,
Luvas, ligas, leaços. -nantõs. meias.
lulose; d;tidos oxidantea óleos para
maiôs, mantas, mandrião. mantilhas, pa
raa'ara. óleo de linhaça; -produtos qui.
latias. palas, penhoar. pifoaar. pelesnaa
aacos para im pressão, potassa inclua
Pouches, polainas. pijamas, pua
trial. pa péis emnisionaveis para a fonhos, perneiras, quimc,nos, regalos,
toorafia p apéis de turnesol papéis
robe de chambre, roupão. sobretudos.
toará ticos e helloCopistas pelica! affl
ruspensórios. saidas de banho. sandálias
sensIveis. papéis para fotografia e aná
sueteres. shorts. sungas. 3toias ou slacks,
Uses de laboratório pigmentos, potassa •
Classes: 17, 25, 32 e 38
toucas, turbantes, ternas. ;mi formes
põe metálicos para a coraposidic de
Insignia de comercio
e vesticha

ALEXAN DER
Liasse 11
Pás (de metal)
Têrmo n.c 712.125, de 21-9-1965
(Prolrogaçãi)
The Forgrove Michinery Company
Limited
Inglaterla

PLASWRAP
Classe 6
Máquinas para a fabricação de analt
de cinteitaria e produtos alirnenticio.
para a embalagem e empacotamento
mesmos e partes dessas máquinas
Telinos ns. 712.127 e 712.128. ça
21.9-1965
Olin Mathieson Chemical Corporat
q stados Unidos, da América

WINCHESTE;
Classe 6
Máquinas e suas partes interantes
incluídas nas classes 7, 10 e 17
Classe 18
Armas, munições de guerra e caç.
Explisivos. Fogos le artificio

•
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MARCAS DEPOSITADAS 1
Publicação feita de *cerdo com 0 art. 190 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a Gorar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar 811413 oposições ao Departamentei
Nacional da Propriedade Industriai aquéles que se julgarem prejudicados com • concessão do registro requerido
••••n••....11•n•11.11•

ou alio, sabonetes. lentifricios em pó.
pasta 01.1 líquida, Sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos, unhas
e alhos, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, liquidas e tiloiot
peca o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da eutiClasse 48
Utensillos auxiliar para esmaltagem ou aula, glicerina erSumada para os cabelos
e preparados para descoioir unhas,
pintura de unhas
aios e pintas ou sinais atificials, óleos
Termos na. 712.129 e 712.130, de
para a pele
21-9-1965
Termo
712.134.
de 21-9-1965
Olin Mathieson Chemical Corporation
Chicago Bridge 45 troa Company
Estados Unidos da América
Estados Unidos da América
Térmo n.n 712.126, de 21-9-1965
Rubens Carvalro Machado
Guanabara

P1NTALIN

WINC01510

('

%ORION•••••
WATERSPHERE'
•• •••
••nn •

Classe 18
Armas, munições de guerra caça.
Explisivos. Fogos le artificio
Classe 6
Ferramentas mecãnicas, pneumáticos ou
elétricas
Termo n.° 712.131, de 21-9-1965
Wrigley ir. C.ompany
Estados Unidos da América

•

ORBIT

rema or N Ale•

-

dR ,

•

CON ... .

11511T TO 110TTOM

Lift•a•matte

Termo n.o 712.140, de 21-9-1965
Mirage — Indústria e Comércio de
Ótica Ltda.
Guanabara
• c•••

Classe 8
'Armações e acessórios para óculos
Termo n.° 712.141, le 21-9-1965
ORTTAG
Organizaçã1 Técnica de
Taquigrafia e Gravações Ltda.
Gurnabara

Classe 6
Transportadores suspensos o upontes
rolantes e uindasics ou talhas para
automóveis

•Iew

1~1

tas, reboques, radiadores para veiculas
manivelas, navios Ónibus. para-choques,
para-lamas. para-brisas, pedais pantõe.s
rodas para veiculos, selln.s. tricicles, td.rantes para veiculo& vagões, velocípedes, varetas de contróle do a`ugador e
acelerador, tróleis, troleibus. vantes de
carros e toletes para carros
Termo n.1 712.137, de 21-9-1965
FMC Corporation
Estados Unilos da América

A

.>z CHICAGO IRIDGE a IRON COmPANr

e

Terral n.c 712.138, de 21-9-1965
Jack Russel Company, Inc.
Estados Unidos da América
Classe 8
Instrumentos de wecisào, instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum,
instrumentos e aparelhos didáticu-i, moldes de tôda a espécie, acessór:os de
aparelhos• elétiicos e discos gravados

Classe 11

reservatório elevado para
armazenagem de água

Una tipo de

Termo n.o 712.136. de 21-9-1965
Luiz Alberto de Carvalho Alves
Guanabara

Termo n.° 712.142, de 21-9-1965
Discora li Nordeste Indústria e
Comércio Ltda.
Pernambuco

Classe 41
Goma de mascar
Termo n.o 712. 132, le 21-9-1965
Magnesita S.A.

TB

Classe 16
Produtos refratários (argamassas, blocos de com.reto, cimentos, massas, peças especiais e tijilos) e isolantes
térmicos
_
Termo n.• 721.133. de 21-9-1965 •
Lacóme S.A.
• França

COMPLEXION OF PARIS

Classe 32
Jornais, revistas e publicações em gerai
Termo n.° 712.135, de 21-9-1965
General Motora ColporatIon
nstadis Unidos da . América

Eüc
Classe 21
Pare distinbuir: Veie/dos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas automóveis nuto caminhões aviões, amor
tecedores, alavancas de câmbio, braços
breques. braços para veiculo" bicicletas, carrinhos de Inao e carretas. Caml
nhonetes, carros ambulantes. caminhões
carros. tratores.. carros-berços carros.
tanques. carros-irrigadores. carros. car.
roças, carrocerias chassis, chapas ai'
?tilares para veiculo'. cabos de veiculm
:orrediços. para velculos. direção &ali
ladeiras. est iboa, escadas rolanes ele.
vadorez pare asrageiros e era Carga
mames para carros. eixos de direçáo
freios. fronteirar para veiculo:, guidão
locomotivas. lanchas, motociclos, molas
motocieletas. motoca rgas. moto turgõe-

Classe 48
Para distinguir: Perfumes essências extratos. água de colónia, água de toucador. água de beleza, água de quina
água le rosas, água de a l fazema, água
para barba loções e tón cos para oro
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos, fixadores
de penteados petróleos óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele a "maguilage", lepilatórios desodorantee vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não inpis para
pestana e sobranceiras. pregados para
embelezar cílios e olhos, carmim pare
e, rosto e para os lábios, sa p ão e creme
pene barbear, sabá° nauldo perfumado Mas gata bicicletas, ralo para bidig»

Classe 49
Brinqueloa, permitir-amua diversõas
hei- álbuns mwressos pa
neral a
-ecorca e ser' ai quebra cat-eça, annw
turas de runs. automóveis t'..aminh"..s
avit5,.
tratores, bica l• tas, trio -Ire
niniaturas de 'armas rir g:rai pare brie
bara'bea bolas. oure-as dado
enigmas locr/i instrutisam 1?;o1ichs" pa
ias piões. imaiafuras dr fones •
vel• fie na:a casinha e quarto. pare
'Irinuttedos. redes, reteta• taboleirns
'sem de ?Aliar mesas is bilhar. raque
tes, fogo, miriaturas de art'vos e o'lje:os usados a,: vida real. Dar p brinqued
bonecos .1 iret "uras dr at.mials para
brinquedos. bichirCios, de oelucia. pláa
tico ou borracha
Termo n.° 712.139, le 21-9-1965
Manoel Ambrósio Filho S .A .
Indústria e Comércio
São Paulo

Xeowcan

D ISCOBA DO
N ORDESTE,
INDÚSTRIA. E
COMERCIOLTDA.

1•1"//e

Termo n. o 712.113, de 21-9-1965
Planejamento e Organização
— "PLANOR"
Pernambuco'

E ORGANIZAÇÃO]
encnL,PLANEJAMENTO
'PLANORP

NIDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 6
Máquinas de costura que cose com
duas agulhas

s-itulo de astabeleek2nente
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1'0'11:aç6.o feita da padrão tom o:arti. IO do Otditto da iavarfectada industrial. Da data da pubfklaçãe começará a
acara o prazo da 69 diaa para o deferimento do pedida. Durante tece ware padarãe apresentar suas oposlçaes ao Departamental
Uacianal da Prapslalaile radasixial aqueles que se XI:roera preedie-a2101 com a concessão do Te:181To requerido
'ermo n.° 712.144 de 21-9-1965
Madeiras S.A. — Indústria e Comércio
Pernambuco

Termo
712.146, de 21-9-1965
Metalúrgica Guararapes Ltda.
Pernambuco

Termo n.° 712.150, de 22-9-65
(Prorrogação)
Oficina Mecânica "Araponga" Ltda.
São Paulo

PRORROGAM)
anDRADINHOS EMBHULIIABOS UM I UH
Classe 41
. Sinal de propaganda

me= LHA.—~
Nome Comercial
Termi n. o 712.145, de 21-9-196
'Cia. Telefônica do Limoeiro
Pernambuco.

Nome Comercial
ti R
toosria eflásialeA
Termo n.° 712.148, de 21-9-1965
Companhia de Revenda e Cot %mação
Sociedade Estadual de Economia Mista
Classe 8
Pernambuic
Para distinguir: Buzinas para automóveis
Termo n.° 712.152, de 22-9-65
MEECI
(Prorrogação)
42454,
2•8
Cia. de Cinemas Sul Mineira
RECIFt
' São Paulo

•

UL TELEFONICA DO LIMOEIRO
-130VINOFORTg
RACA0
13ALAN CEADA

Terno n.° 712.155, de 22-945
Chocolate Dulcora S. A.
São Paulo,

DROPS

¡MG FICA
GUARIARAPES

•

1

Dezembro de 1965
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PROBROGAÇA0
CIA. DE CINEMAS
SUL MINEIRA'
.
, Nome comercial

Termo n.° 712.156, de 22-9-65
Amaral, Medida e Tambeaso Ltda.
São Paulo

A.C.C. AGRICOLA',
CARDEAL CARINA —
L§NSE'
S. Paulo—Capital
Classe 41
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 712.157, de 22-9-65
Pereira Sobral — Indústria de Madeiras
S. A.
São Paulo

,BRUCE
Indústria Brasileira

Termo n.° 712.153, de 22-9-65
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias)
Classe 26
Para distinguir: caixa, caixbes e enSão Paulo
Classe 41
gradados de madeira
Aaçâo alimentícia, balanceada, para
Nome Comercial
Termo
n.° 712.158, de 22-9-65
aves nas fases iniet4 crescimento e
Abdulhadi Balik
postura
ITCK
MORGAN
Termo n.° 712.147, IP 21-9-1965
São Paulo
Termo n.° 712.149, de 22-9-65
companhia de Revenda e dolon.zação
Liasse
32
Procor — Promoções 'Comerciais
Sociedade Estadual de Economia Mista
Para -distinguir: Almanaques, agendas
Reunidas Ltda.
Pernambulc
anuários, álbuns impressos. boletins. ca=mak DE OBRA
Guanabara
tálogos. edições implessas. revistas, ór3Ze Paulo—Capital
gáos de publicidades, programas radiofónicos. rádio-televisionadoi. peças teaClasse 33
trais e cinematográficas, programas cir.
Titulo de estabelecimento
.4.WIEND4
cansesIF
RECIFE. P1 410
Tenno n.° 712.159, de 22-9-65
Termo n.° 712.154, de 22-9-65 •
Direção S. A. — Crédito, Financia- 1. M. G." Importação e Exportação
Ltda.
mento e Investimento
São
Paulo
São Paulo
ringerritm eamastRa

•

J. M. O.
IndUetria Brasileira
•

AV'eFORTE
RAÇA()
BALANCEADA'',
iNDUSTRIA ZIRANLERA

Classe 41
Atiça° alimentícia, balanceada, para
aves nas fases inicial, crescimento e
postura

Classe 50
Promoçâo de vendas e representactSes
Termo n.°• 712.151, de 22-9-65
1
Oity de Campos
São Paulo

PROBROGAÇA0
,BDSP£TAL SANTO ANDRÉ
Classe 33
Titulo de estabelecimento

ClAsse _33
Sinal de propaganda

Classe 4:
Alcachofras, aletria. alho. aspargos.
açúcar, alimentos para anaaals, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta.
arroz, atum. avela, avelãs, azeite. azeitonas banha. bacanau, batatas, baias.
Ibiscoitos. bombons, bolachas. baunilha.
, café :in Dó e em grão. camarão. canela,
em nau e em p6. cacau, carnes. chã,
(-arameiras. chocolates. confeitos, cravo.
cereais. cominho, creme de leite, cremes
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rutilando falta de evalkda oom o tira. lit0. da Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará, a
*PERO 917Caaõ de Ga &as para o deterlmento do pedido. Durante tece prazo poderão apresentar suas oposições ao Departament4
baldem' da ~da& aldtiefrlal neuelp; çrne to ja/sairern prejudicados com a concesaão do registro requerido
alinienticbs, croquetes, eoespOtas. cata
gica. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
o:a:moços, denda, duces, doces de frutala espinafre, essenciais alimentares, em.
padas, ervilhas. enlaivas, extrato de to.
mate, farinhas alia:lanadas, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
figos. frioa frutas secas naturais e cria.
talizadas: glicose, ama de mascar, gorduras, gránulos, grão de 'bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate. bortalças, lagostas. línguas. leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas alanenecias, mariscos, manteiga.
margarina, nauxnelada . macarrão, massa de tomate. mel e melado, mate, missal para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela: nós moscada, ao.
:as, óleos comestíveis, ostras . ovaa,
pães, paloa, prallnes. pimenta. pós para
•pudins, pickles. peixes, presuntos. patés, petit-pois. pastilhas . pizza' pudins;
queijos, • rações balanceadas para animais, requeijões, sal. saga sardinhas,
sanduíches. salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, suco de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tamaras, talha.
rim tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves. torrões.
. à o4uiano4
Termo n. 0712.160, de 22-9-65
halo Tanferri Silvestre 'Garcia
São Paulo

TER171s,
t.ndizatria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral. Agasaihos,
aventais. olpargatas. anáguas. blusas,
botos. botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes cartolas, cara.
maças, casacão. coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. aalções calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas; ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. echar•
pes, fantasias, tardas para militares, co.
legiais, fraldas. galochas gravatas. • orros, logos de !ingeria. jaquetas, ;agua
luvas. ligas, lenços, inantõs, meias
maiõs, mantas, mandrião, mantilhas. pa
latos, palas. penhoar. pulover, palermas.
peugas, pouches. polainas. pilarnas
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, rolpão. sobretudos.
suspensórios, saldas debanho, sandálias
meteres shorts. sungas. atolas ou slackn
roucas. turbantes. ternos, uraFarMes
e vestidos
..
Termo n. • 712.161. de 22-9-65
Ernteco" S. A. — Empreendimentos
Técnicos e Comerciais
São Paula

"DYTECO" S.A.
EXPREIINDIMENTOS
Ttnig nos E COMERCIAIS
Nome comercial

Termo a.° 712.162, de 22-9-65
(Prorrogaçáo)
indústrias Brasileiras Eletrometalairgicas
S. A.
São Paulo

PPORROOAÇÃO

tUsuaas de metal lata em h:ilha. latiu
em tõlha latac em chapas. latão em
vergsdhões, ligas metálicas, amalhas
magnésio. manganes. metais não trabia
alados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados.
metais para solda fiquei ztacc
Termos as. 712.164 e 712.165, da
22-9-65
1. P. Coats, United
Escócia

calderões, caçarolas, chaleiras, cafetela
ras, conchas, coadores; distintivas Jooradiças; enxadas. enxadõea e sleras
engates, esguichos. enteites para arreaas,
estabo.s. estetas para arreios, eipanaaeirata formões, foices. tarro nata cortar
cai am, ferrolhos, tatuas. tacões ' facnaauras, ferro comum a Larva°, trateiras,
tunis. fôrmas "para doces. freios para
estradas de jarro. trigaleiras; ganchos.
szre ;b as, gartos. ganchos para gudros,
gonzos para carruagens: Insígnias; limas, laminas. licoreiros, latas de lixo;
tarras: 'machadinhas, molas para porta,
atolas para venezianas martelos, marretas. marraria navalhas .. puas. Pás, oretios. parafasos, tacões. porta-galo; Na
seiras. porta-talo, porta-foias. paliteiros.
Classe 22
panelas roldanas, 'ralos para pias. Mn.
Para distinguir: Fias e linhas de pada rea. regadcres; serviam de chá e café.
espécie
serras. serrotes. sachoc. secarro/has; te.
•
Classe 1
amas. mlbe:es. talhadeiras, torguezeia
Para distinguir como marca genérica, tenazes, travadeiraa, teias de arame. auepreparações guimicas para uso na
atiras, trinaaa tubos uara encanas:lenta
Indústria textil
trilhos oara portas de correr, taças.
n-avessas, turibulos vasos, vasilhames.
Termo n.• 712.166, de 22-9-65
verrumar
Bao:iert Industrial Ltda.
•
São Paulo
Termo n.° 712.163, de 22-9-65
Rachel industrial Ltda.
São Paulo

G RAM AX

INDUSTRIA 8RASILEiRA
• Cause 5
Para distinguir: Aço em bruto, aço pre
parado rico doce. aço para tipos e para
molas. aço Instrumental e rápido, aço
fundido. ao arcialmente trabalhado, aço
polido. aço refinado, barras de soldar
bronze em bruto ou pracialmente trabalhado, bronze, bronze em pó. bronze
em barra e cai fio, chapas de metal.
chumbo em bruto ou parcialmente tra.
balhado cobre em bruto ou parcialmente trabalhado, couraças. discos, eletrodos estanho em bruto ou parcialmente
aebalhadb ferro em bruto ou parcial
mente trabalhado. ',erro em barra e em
chapa, tarro redondo, ferro fundido, ferro maleável, ferro manganês fitas de
aço para embalagens, gusa em bruto ou
parcialmente trabalrados * gusa temperada. gusa rnaleavet laminas de metal
latão em falhas. em chapas e em ver
galhões, ligas para soidar, ligas
limalhas, asaanésio, manganês. me.
tais fiar) trabalhados ou parcialmente
trabalhados metais em massa, metais es•
tampados. metais para solda, níquel. tamia ouro. paládio. papel de estanho,
platina, poeira de zinco, prata, sucata.
soldas tungsténio. zinco corrugado e
zinco liso em falhas
Termo n.° 712.163. de 22-9-65
(Prorrogação)
Indústrias Brasileiras Eletrotnetalúrgicas
S. A.
São Paulo

24ICHERT INIX/STRIAL
TDA,
Nome comercia/
Termos as. 712.169 e 712.170, de
22-9-65
Metalúrgica Mogi-Mirim S. A. Ilidiafria e Camércio
São Paulo

Classe $1
Sinal de propaganda
Termo U.° 712.167, de 22-9-65
Bachert Industrial Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

INDÚSTRIA SRASII EIRA
Classe 17

,URENZETTIe,
.
941,11 ~ 1144.4,4104

Clame 5
Aço em bruto aço preparada aço
doce aço para tipo:. aço fundido, aço
aaretalenente trabalhado. aço *ílio. aço
-afinado bronze, bronze cai bruto os
aa rcia Im ente trabalhado. bronze ..3:
mainaanés bronze em o6 bronze oro
Narra em fio, chumbo em bruto ou
narmalmente preparado. cimento ele.
fálico cobalto bruto ou parcialmente
ii-rabalhado couraças estanho huuto ou
Normalmente trabaninio ferre em bruto
• da harra ferre manganês ferre velho
lusa em bruto ou parcialmente traha
thado, gusa temperado. gusa maiehvel

Indústria Brasileira
Classe 11'
Ferragens, ferramentas de tôda espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber:, Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado. assadeiras. açucareiros: brocas, bigornas. baixelas.
bandeias, bacias. • baldes, bomlaonieres:
bules: cadinhos, cadeados. castiçais, co!heras para pedreiros correntes. cabides.
Chaves: cremones. chaves de parafusos.
conexões tiara encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
metal chaves de fenda chaves inglês?,
cabeções_ canecas copos. cachenots.
-entro, de mesa. coglieteleiras caixas
para acondicionamento de alimen'tos.

Artigos .para escritório, almofadas para
rarimhos. almofadas para tintas. abridores de cartas. arquivos, borrachas,
maços para anataborrão, borrachas para
colas, brocha., para desenhos. cofres,
canetas. canetas tinteiro, canetas para
desenho. cortadores de papel, carbonos,
ror:rabos. carimbarlores. cola para papel,
a oladores, compassos. cede* para cora•sponclancia desenbadorrn. duplicado.
rei datadores. estofos paia desenhos,
...stojos para canetas estofos com minas,
...sonaciros carolos para lápis. espetos,
nstiletes para papéis. furadores, fitas
para máquinas de escrever, ora fites
nata lapiseiras aoma arábica. grarnaeadores lápis em geral, lapiseiras,
minas para apontar lápis. minas para
a r afitrs minas para nanas. mamarias de
ascrever manianas de calcular maculam, de somar. máquinas de multiplicar,

'
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mata gatos. porta -tinteiros. porta-carim- para cobertura, caixas dagua, ediçica- liquidiScadores, váltulas,s panelas, de
bos. ...orta•lapis, porta-canetas. porta- çào pre-moldadas, estacas, esquadrias pressão, pick-ups, sOrveteiras elétricas,
cartas, prensas prendedores de papeis. birros. trisos, gesso, grades, janelas, la- torneiras, ventiladores, eParelros para
percevelos p ara oapéis. perfuradores. melas de metal, ladrilhos. lambris, ¡uvas
esremer trutas e legumes, fôrmas
ré g uas. raspadeiras de borrões. steucils de junção, tapes, lageotas material iso
elétricas e antenas
Para Mimeogratos,'. tintas e tinteiros
lentes contra frio e calor manilhas, mao 712.177, de 22-9-1965
Termo
n.
Classe 40
deiras para conotruções, Mosaicos pra'
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
Móveis ' em germ. te metal, vidro, ae dutos para tornar inipermeabilizantes as
São Paulo
aço, madeira. estotados ou 'não, inclu- argamassas de cimento e cal hidráulico,
sive móveis para escritórios: Armários. pedregulhos. placas de pavimmta,ão.
armários para banheiro e roupas peças ornamentais de cimento ou gesso,
usadas, afincoadas,. acolchoados para para tetos e paredes. parqucte.s. portas.
móveis, bancos.- balcões, banquetas portõs. persianas, pisos pape, 'para torbandejas domiciliares. berços, biombos, rar casas saladeiras para porta tijolos,
dal
cadeiras. carrinhos para chá e café. tubos de concreto telhas, tacos, tubos
conjuntos para dormitórios. coniuntoj
vntilação. tanques de cimento, viga
Indústria Brasileira
para sa!o
iantar e sala de vWtas.
mento. venezianas e v,tn5
conjuntos para terraços, jardim e praia.
Classe 36
conju..ios de annarius e gabinetes para Termo n.° 712.172, de 22-9-65
Calçados em geral
copa e cOsima camas, cabides, cadeiras • Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
São Paulo
giratórias, cadeiras de balanço caixas
Termo n.° 712.178, de 21-9-1965
de rádios colchões, colchões de moas.
Guarapfranga
— Empreenlimentos
PRORROUCÃO
dispensas, divisões. slivans, discotecas
Comerciais Ltda.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniE SEMPRE O‘MESMO
.São Paulo
nhas. estantes, guarea r-roupas, mesas,
PADRÃO EM QUALIDADE
mesinhas, mesinhas para rádioe televiE TRADIÇÃO
são. mesinhas -para televisão, molduras
para quadros. p orta-retratos, poltronas.
A
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- Classes: 28, 41, 42, 43, 44, 96, 48 e 49
Frase
péus, sofás, sofás-camas- travesseiros c
vitrines
Termo n.° 712,174, de 22-9-65
Termo n.° 712.171, de 22:9-65
Indústrias de Chocolate Lacta S. A. Fornase S
São Paulo

(Prorrogação)
Inclústria • e Comércio
São 'Paulo

PRORROGAÇIO
PORNASA
PRouROGAÇÃO

Inctástria Brasileira

CREmLACT A

Indústria Brasileira

Classe 32
Pa.-a di.tinpuir: Almanaques. anuários

GUARAPIRANG Empreendimentos
Comerciais Ltda.
Nome Comercial

Termo n. 9 712.179, de 22-9-1965
Guarapiranga
Empreesdimentis
Comerciais Ltda.
São Paulo

álbuns impressos, cartazes, catálogos
Classe 42
Jornais nacionais e estrangeiros, • publi.
Para distinguir, Aguardentes, apentc cações impressas. revistas, programas em
Tos, atriz. bater. brandy. conhaque. cel. rádio, televisão, Jornais, programas rarejas. fernet, genebra. gim kumel, tico diofónicos. peças teatrais e cinemato
rei, nectar. punch, pimpermint. ^rhtun gráficas, Inclusive produção, admlnis
sucos dd trutas sem álcool vinhos ver. tração de produção e distribuição de hlates cinematográficos
'
math, vinhos espumantes. vinhos
minados e whiskV
Termo n.° 712.175, de 22-9-65
Termo n.° 712.173, de 22-9-65
Waldziniro Barbosa da Silva
Guanabara
(Prorrogação)
Fornasa S .A. indústria e Comércio
São Paulo

DADO

DRORROGAÇÃO

-

I NDÚSTRIA

BRASILEIRA

Termo 0.0 712.180, de 22-9-1965
Ancora — Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Classe lb .
Para distmimir . Materiais de -.raspa.
ções: argila areia. 'azulejos argamassas
batentes balaustres. calras, cimento, cal
cré, caixas de descarga, chapas isolar,
teS, caibros, caixilhos, colunas, chapa.,

Classe 8

Kaskará
Indústria Brasileira
C1asse 40
Para diStuaguir. Amido, aail, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpai metais,
detergentes, espremacetea, extrato de
anil tecula para tecidos, tóstoros
cera e de atadiret, goma para Uivaradana, limpadores de luvas. licitais:144 de
bran;.luear tecidos, liquidoi diata-iorda.
ras para roupas e mata óleos' para roupai, olelna, óleos para limpeza de carros, pós de orangueal roupa, aalicato
oara calçado!
Termo n.° 712.182, de 22-9-1965
Ancora — Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 712.183, de 22-9-1965
Ancora — Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Termo 0,0 712.185, de 229-1965
Pedreira Pena Branca Ltda.
. Guanabara

Tèrmo n.° 712.176, de 22-9-1965
Movelar Utilidades Domésticas Ltda.
São Paulo

Rádios, televisores, aspiradores de p6,
enceradeiras. acendedores elétricos, ferros elétricos, fogões e fogareiros elétricos. resistências elétricas, refrigeradies,

.

Classe 36
Calçados em geral

Classe' 33
vistas
Edições de livros, jornais e revistas

INDUSTRIA BRASILEIRA

Emidlo Gifalli
São Paulo

Indústria Brasileira

Classes: 33 e 50
Prestação de serviço, promoções recreativas, sociais, clubisticas e Impressos
comerciais em geral

MOVE L A R

. Termo n.° 712.181, de 22-9-1965

Jequitimar
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados em geral

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

4
Subàtàn- ,p de /vigem ,nine"' 1 'ni bruto
ou parcialmente preparada

