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SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XXII - N.° 244

AMENTO NACIONALINDUSTRIAL

PIEDI1.

EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL
N,econsideração de Despacho
Dia 17 de dezembro de 1964
Indústrias C, Fabrini S.A. (no
podido de reconsideração de despacho
no tétano n9 81;795 pelar. de invenção
paira:"Aperfeiçoamcntos em fechos
corrediços de molas espirais" de
Oscar Stiss) - De acôrdo com o
art.. 63 do dec. 535 de 23-1-62, nego
dekerimento ao pedido de reconsideração de fls. 177, mantendo o anterior depaelio concessivo do registro
pelo fato de não levar o recorrente
comprovado suas al2gações conforme
compromisso assuinido na petição
que solicita a medida.
Fábrica de Manômetros Record
. A . (no pedido de reconsideração
de despacho no têrmo n9 98.832 modelo de utilidade, para: "Nova
dispo.Oção construtiva em bicos de
maçaricos ou quaimadores de gás
liquefeito" de Armandino Seabra).
.__ De rteôrdo com o artigo 63 do
Dec. 535 de 23-1-62, nego deferiment ao pedido de reconsideração
juntado ao processo mantendo o despedia° concessivo no registro pelo
fato de não haver o recorrente comprovado suas alegações conforme
compromisso que assumiu ao dar
entrada na petição de fls. 13.
Armações de Aço Probel S.A. (no
pedido de reconsideração de despacho no termo n9 103.718 - privilegfo
de invenção, para: "AperfeiçoamenlOs em ferragens para móveis" de
!Indústria Pores Ltda.). - De matizdo com o art. 63 do Dec. 535 de
23-1-62 reconsidero o despacho de
deferimento de fia. 11 verso para o
fim de que sejam apreciadas as rates da oposição só posteriormente
¡matada aos autos.
Atina Paulista S.A. Ind. e Comercio (no pedido de reconsideração
de despacho que indeferiu o termo
116.265 - modelo industrial). De aeórdo com o art. 63 do Dec.
5315 de 23-1-62 nego deferimento ao
pedido de reconsideração de fls. 16
mantendo o primitivo despacho que
Indeferiu a solicitação feita, visto
não haver o recorrente comprovado
suas alettac(3e3 cOnforme compromisso assumido no petição em que requereu tal medida.
Arro S.A. Ind. e Comércio (recorrer• cla cio despacho nue deferiu o
termo 19 121.717 0 - modelo de &tildad . - ne acôrr,ei com o art. 63
do na- 535 de 23-1-62 reconsidero
O cl p eho de fls. 15, para o fim
de
gurecinclas as razões
3 da e "
SÓ f c ra do prezo juntaantro
der :
1
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
wanee, S.A. Eleito Inditetria (no
pedido de reconsideração do despaoho que deferiu o termo 121.721 modelo de utilidade), - De aeôrdo
com o art. 63 de Dec. 535 de 23-1-62
reconsidero o despacho de fls. 27
a fim de que sejam devidamente
apreciadas as oposições sé agora
juntadas aos autos.
Tinsley & Filhos S.A. Indústria
de Artefatos de Ohambo e Metalúrgica (no pedido de reconsideração do despacho que deferiu o termo n9 147.921 - modelo industrial
de Cecamioa Sanitária Porcento
S A.). - De acôrdo com o art. 63
do Dec. 535 de 23-1-62 reconsidero
o despacho de deferimento de fls.
12 verso para que sejam devidamente apreciadas as razões da oposiçãO só agora juntada aos autos.
Tinsley & Filhos S.A. Ind. de
Artefatos de Chumbo e Metalúrgica
(no pedido de reconsideração de despacho que deferiu o termo n9 147.922
- modelo industrial de: Cerâmica
Sanitária Porcelite S.A.). - De
acórdo com o art. 63 cio Dec. 535
de 23-1-62 reconsidero o despacho de
fls. 12 verso para que possam ser
devidamente apreciadas as razões da
Oposição 96 agora juntada aos autos.
DIVERSOS
Klabin Irmãos & Cia. (no pedido
de reconsideração no termo 99.426
- modelo de utilidade) . Arquive-se o pedido de reconsidC:ação em
fade da informação da SeÇâO de Recursos.
Fruehauf do Brasil S.A. Ind. de
Viaturas (no pedid ode reconsideração no tênno n9 144 370 - privilegio
de invenção). - Arquive-se o pedido de reconsideração.
Laboratório Vitória Indústria e
Comercio Lida. (junto ao termo
3M.899). - Nada há que deferir
no presente pedido visto que o interessado deixou esgotar o prazo de
para recorrer do des.
que di..sounha
pacho de indeferimento de fls. 12
verso.
•
N. 169.558 - Indústria Farmacêutica Philus do Brasil Ltda. - Arquive-se.
N. 558.355 - Angelo DaTle Mone.
- A vista do determinado no memorando 1-64 da Secretaria da Indústria e do parecer tag 3-64 desta Diretoria Geral guerde-se o presente
processo cabendo oportunamente o
prosseguimento do seu andamento
normal.

N. .04.068 - Lanifício Sulriograndenso S.A. - De acordo com o art.
63 do Dec. 533 de 23-1-62 reconsidero o despacho de fls. 10 para o
fim de conceder o presente pedido
de registro com exclusão entretanto
dos artigos: mortalhas e pa.-..:X)s• piro
enfeite de- móveis (que são de outras classes) eis que foi transferida
para o requerente a marca impeditiva.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Dia, 17 d .. dezembro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de re...

curso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29-12-61 e mais DEZ
DIAS - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, fi. n notificados os requerents abaixo mencionados
a comparecer a éste Departamento a
fim, de efetuarem o pagamento da +xa
final concernentes a expedição dos resptctivos certificados dentro do prazo de
SESSENTA DIAS - na forma do parágrafo úiico do artigo 134 do Código
da Prop:
Industr'al.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO DEFERIDO
N. 61.944 - Máquina para Passar
Roupa - Masanori Kdama.
N. 121.671 - Instalação para De..
sidratar Ar e Recuperar Calor - Birs
Beteiligungs Und Verwaltungsgesellschaft A.G.
N. 122.004 - Mecanismo de Bloqueio para Máquinas de Escrever Sperry Rand Corporation.
N. 122.111 - Composição de Revestimento Multicor - The Goodyear
Tire & Rubber Company.
N. 122.126 - Fabricação de Artigos Ocos - Olin Mathieson C. Hemica! Corporation.
N. 101.686 - Processo para a fabricação de Alcaloides •- Ciba Societe
Anonyme.
N. 108.888 - Poli Etileno de Alta
Resistência ao Cinsa/hamento - Union
Carbide Corporation.

N. 110.464 - Processo para a preparação de derivados 11 - Oxigenados
de 9 Alfa-H,slogeno - 17 - Actload
- 4 - Pregneno - 3, 20 - Dionas
e seus derivados - G.D. Searle b
Co.
N. 111.063 - Dispositivo de Calefação - Monsanto Company,
N. 111.459 - Máquinas para fabricação de Papel - The Black Claw5o Company.
N. 111.552 - Processo de preparar uma Reina de Melamina Formal.
deido e Álcool Polivinillco - American
Cynamid Company,
N. '111.882 - Processo de Polimerização - Rohm .51 Haas Cc • ,..
N. 112.159 - Processo para ,1 preparação de Amidas Cíclicas - Ciba
Societe Anonyme.
N. 113.371 - Processo de preparação de N-Carbocloreto de Azacielo
- 2 - 3 - Alceno - 2 - Cloro
- Stamicarbon N.V.
N. 113.373 - Processo para preparar um 2 - N
Carbocioreto de
3 - Nitro-Azaciclo-Alcanona - Stamicarbon N.V.
N. 114.192 - Processo de prepara..
ob de ura derivado Aminado da Deserpidina Les Laboratoirc.3 Prançais de
Chimiotherapis.
N. 120.458 - Verniz par evitar o
efeito de Co a - An..ianna Svenska
Elektriska Aktiebolaget.
N. 121.138 - Derivadoe de ....
2-Amino-Furina e Processo de preparação do inc../:,,n The Wellcorne Fctindation Limite&
N. 121.153 - Processo de preparação dos Produtos de Adição de Aminas Terciarias 5bre r- teres D ,rometilicos de Diois - Co Fran.
çaisse Des Matieres Colorantea.
N. 121.744 - Máquina para Armar
Automaticamente os Paus Jogo de
Boliche-Bowl-Mor Company Inc.
N. 122.629 - Recuperação de Li.
cor Residtul - Abitibi Power 8 Pa.
per Company Limited.
N. 123.122 - Processo para a fáb.
bricação de Pigme
• de
..proftalocianina Resistentes a Cristalização e
Flocc' a na Forma-Alfa - Ciba Societe Anonvme,

N. 123,126 - Aparelho para Revestir Artigos com Líquidos Química..
mente Reativos - The Devilbiss Com.
pany.
N. 123.1:3 - Processo para produção de Esteres de Ácido DI-TioFosfonko Farbenfabriken Payer AktienN. 109.897 - Processo de fabrica- gesellschaft.
ção de Trifluor Metil Cloro Difenil
N. 123.196 - Tratamento de BorAnilem - Farbenfabriken Bayer Akti- racha - The Goodyear Tire CO Rubber
engesellschaft.
COM pany.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diãriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30' horas.
- As reclamações pertinentes á matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 ás 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão str
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas..
- Excetuadas a& para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinalaras poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vene:das
poderão ser .suspensas setn
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR

•

GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DO 'SERVIÇO DE .1.1.104-1CAÇÕES

CHEFE DA CECO DE REDAÇÃO

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
aaçÃo
•açao do publIoldado do oxpodIonto do Oopartamonto
NACIonal do ProprIod•do InduotrIal Co INInlatérlo
de IndsiotrIa CornAreld

impresso nas oficiare do Departamento de Imprenea Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICU LARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e interior:
600,00 I SeInesire . . . Cr$
Semestre • . . Cr$
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano,
Cr $.900.00
.
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
Cr$ 1.000,00
parte supericir do endcrêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão, dos jornais, devem os assinemde registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
que findará.
renovação com antecedência
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dial.

Deztrnbrc de 19..4
- As Repartições Públicas1
cingir-se-cio às assinatura$
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e àS,
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quantO
à sua aplicação, solicitamoS
usem os interessados prefei
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
0$ solicitarem no ala da assinatura.
- O funcionário público fe.
dera!, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar,
atrasado dos órgãos oficiais.
será, na venda avulsa, acrescido de Cr. se do mesmo
ano, e de Cr4 1,00, por ano
decorrido.

N. 123.247 - Um Ageni de Re- N. 126.093 - Processo contitulo N. 130.966 - Dispositivo para La- N. 152.551 - Trava para Alavart.
curtimento Sintético e procezaa pattr para agestão de Pasta de Celulose - var Tapetes - Electrolux Corpora- cas Câmbio de Velculcis -- Francisco
prociuzi : lo Nc .Chem:cal Coír:
Associated Pulp And Paper Mils Lirai- tion.
dos Santos.
N. 123.305 - Aperfeiçoamentos em ted.
N. 153.316 - Sistema de Proptd.
N.
131.286
Um
nõvo
de
tipo
ou relativos a aparelhos para o armeN. 126.336 - Ejetor para Caçamsão
para Veículos e Máquinas - An.
zenamento de Borracha Flexivel em Len.. bas de Carregador - Caterpillar 'Fraca Sinaleiros para Auto-Oaibus e outras tero Ferreira da Silva.
finalidades
Asher
Arditl,
çois - Dunlop Rubbe Company Limi- tor Co.
N. 154.195 - Novas Disposiçõea
N. 131.532 - Um nõvo tipo de
ted
N. 126.604 - AperfeiçCamentos em Terinostato Hidráulico para Baterias em em Copiadeira adaptável a Freaad.rirea
N. 123.529 - Processo para o Ena- ou relativos a Aparelhos Manipulado- Sociedade Mecânica Ranieri Limibrecimento de Testeis - Farbwerke res de Tabaco - Molins Machine Com- geral e outros - Pedro Sapojkin.
tada.
Hoechst Aktiengesellschaft Vorm Meis- pany Limited.
N. 131.652 - Processo ara a Pro. N. 154.196 - Nova Disposição em
(alça° de Pastas ou Palpas a base de
ter Lucius ei Bruning.
N. 126.629 - Novas disposições em Material Vegetal Fibroso Tre Lumus Cabeçote de Copiadora adaptável em
N. 123.582 - Aperfeiçoamentos reMaquinas Operatrizes - Sociedade Me.
lativos a Manufatura de Contraporcas ou relativas .a Maquinas de Moer Ce- Company.
canica Ranieri Ltda.
- Parr Equipment Company Limi- reais - Osvaldo IVIarqueze,
N. 132.457 - Original Sistema de
N. 126.686 - Nõvo Adubo Numa
ted.
EXIGÊNCIAS
N. 123.832 - Aperfeiçoamento em fero de Processo de ObtençCio - So- Capa - Revestimento de Colchão de
Celula d Combustível - General Ele. cicie 7 ionyme dite: Societc Pour Le Molas Helflõr Indústria e Comércio de
Processos com cagadas a cumTraitement Industriei Dcs Bois Et Colchões .Ltda.
tric Company.
N. 123.988 - Um zaavo processo L'Equipement De La Montagne.
N. 132.575 - Movei Conjugado
N.. p8r9ir.:046 - Horaclo Caracciolo
para Cloração Celulose d. qualquer
N. 126.78a - Inibidor de Ferrugem com TV - Angelo Milesi.
Sobrinho.
1Variotti.
material celulósico - Orpheu
N. 132.930 - Processo para a fae Tratamento para Fixação, de Tinta
N. 154.200 - Henrique Fausto IamN. 124.466 - Papel revestido e pro- em Superfícies de Ferrro ligadas
com bricação de Fieira para Fiação de Fu- celotti
cesso para fabrica-10 - S.D. War- Zinco - .Arinco Steel Corporation.
são e Fieira para Fiação de Fusão N. 154.206 - Silvia Demarchi.
ren Company.
N. 154.207 - Kilchi Amemiya.
N. 127.297 - Apèrfeiçoamento in- oMnsanto Chemical * Company.,
N. 124.491 - Borracha Espuma de troduzido no Revestimento de Calçados
N. 133.216 - Aperfeiçoamento InN. 154.208 - Creações de Malhas
Latex Sintético Resistente a Combus- em Geral - José Frita Gonçalves de troduzido em Porta Etiqueta para Li- e Maillots Lindanil Ltda.
tAo 'The Goodyear Tire 6 Rubber Oliveira.
vros Cadernos Pasta e Similares - GeN. 154.211 - Lydio Dial.
raldo Peres.
Company.
N. 127.578 - Aperfeiçoamento de
N. 154.212 - Antonio Ribeiro SeaN. 125.124 Composições a Pro. Válvula de Comando Eletromagnético
N. 133.217 - Novas Disposições bra e Manuel Marreiros Calado,
va de Insetos - Cooper McDoupall com Alarme - Ricardo Muzio.
em Fõlhas para Albuns de Fotografias
N. 154.235 - Angelo Limongi.
6 Robertson Limited.
N. 127.788 - Processo para Pro- - Geraldo Peres.
N. 154.562 - Aureliano dos Passas
duzir Papelão -Prensado com Configua
N. 134.855 - Ni5vo tipo de Des- Araujo.
N. 125.153 - Processo para Mani- rações Predeterminadas e um
pertador Eictro-Automático - Seh,stijo
pulação de Produtos Planos que se Utilizada nésso proceso -Esteria
N. 154.563 - Indústrias Reunidas
Po- Pereira.
Bahia S.A.
acumulam num ritmo continuo sobretudo wer
6
Paper
Company
Limited.
N. 152.582 - AperfeiçJamentos em
da produção de uma l'.'ar iquina Rotativa
N. 154.565 - Paulo Alves Costa.
N. 128.0:55 - Aparelho e Processo ou relativos a Velas de Gás e Sinalae ias. iço para execução processo
N. 154.567 - Amalio Canseco‘
para
a
Pah:ti-ação de Polpa - Boltan res - Ronson Corporation.
- Ferg Fehr 6 Reist AG. N. 1 55 - The Goodyear Tire
Emerson S.A.
N. 137.977 - Nóvo tipo de Ea- 6 Rubber Company.
N. 125.155 - Fecho de Correr em
N. 128.603 - Parede Divisóaa Flecom Carbono Integral - XrisMatéria Sintética e processo paar a xível para Tanques de Matéria Prima velope
N. 159.596 - Werner
teu
Catto.
Bua fabricação - Patentgessellschaft - Diamond National Corporation,
N. 154.602 - Conradi Hoffmann.
Mate ei Co.
N. 140.139 - Namo e original .noN. 15-1.615 - 15-1/:16 - Alaerta
N. 129.192 - Complexos de Metal
N.
- Aç eiçoamentoa em entre Metais de Transiçao e Compostos d'élo de Caixa para Amplificadora Surcd;) Ccutmllu
Interruptores Elétrica:: - Civente
de Fósforo Trivalente - Shell Inter- porte TelcIó.iico e Ce-ar- Salles.
N. 126.011 - Processo continuo nati.Ttnale Rescarch
N . V . cio Cinco Ltda.
N. 154.617 -para Digestão de Pasta de Celulose N. 130.795 - Procro de Produção
N. 143.993 - Motor Rotativo de Lc,bi-n-ctorics
Associated Pulp And Paper Mill Li- de Bicarbonatos A' - Kali Che- Cürnrtras Abertas Centlifugo-Rcato1';
N. 154.123 raited..
mie Aktiengea,llszhaft.
2\ ,,t -1 - Mourilio de Menezes.
Leijon.
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N. 154.625 - Jorge Casar Campos
Masson.
N. 154.638 - A Veloz S.A. Comarcial Industrial e Importadora.
N. 154.639 - A Velos S.A. Comarcial Industrial e Importadora.
N. 154.641 - Jose Adelino Pereira
Gomes.
N. 154.645 - Arnaldo Pazetti e
Jorge da Silva.
M. .Ponzint 6
N. 154.645 Cia. Ltda.
N. 154.667 - Schwitzer Corporafion.
N. 154.687 - Eletrônica Strik Limi•
•
tada..
Guido
N. 154.688
Joaquim Barbosa JuN. 154.695
nior.
•
N. 154.699 - Yoshicawa Masayuld.
N. 154.703 - João Gallerant.
N. 154.705 - Luis Vidal Fernandes, Angel Domingues Garcia e Sergio
Wimbarck Arrolo.
N. 154.861 - Societe Rhodiaceta.

N. 428.954 - Hat Dog Comestíveis Ltda. - Hot D6g Comestiveia Ltda. (artigo 199 n. 3).•

EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES

TITULOS DE ESTABELECIMENTO DEFERIDOS

EXIGÊNCIAS
N .111 . 083 - Cutter Laboratories Inc. - Satisfaça exigência.

DIVERSOS
N. 126.4221 - Alfredo Cipollari - Arquive-se.
MARCES DEFERIDAS
N. 398.189 - Rieapura Pro.
dutos Alicentícios Certo S.A. classe 4/.
N. 405..489 - Bonifarma --Medicamentos Bonifarma Ltda.
- classe 3.
N. 353.446-- Lujola
John
Lucas & Co. Inc. - desse 1.
NOME COMERCIAL DEFERIDOS

Notif icação :

'

N. 113.842 - Tear .de Movimento °senatoria para Tecelagem
- Augusto Gentilini.
N. 118.493 - Processo de 3.
pa,raçao de earoaniatos de de
droxi nietil; 5,5 dioxanal 1,3 substituidus na posição 2 - Saciete D'Exploitationdes laboratorires
Botta.
IN. 120.096 - Lha dispositivo

•

Anote-se • a alteração de nome da licenciada.
••
Almeida Comércio e Indústria de
Ferro Sociedade Anónima (pede para
ser anotada no titulo Fábrica de Fogões Progresso, número 156.660, a
alteração de nome). - Anote-se a
alteração de nome.
Super Companhia Industrial de Tintas, Vernizes e Resinas (pede para
ser anotada na marca Termo número
176.479, a alteração de nome), Anote-se a alteração.'

Loreto Indústria e Comércio Limitada (transferência para o seu nome
da marca Loreto, ritinaero 190.136).
- Anote-se a tiensferéacia.
Loreto Indústria e Comércio. Limitada (transferência para o seu nome
da marca Loreto, número 232,826).
-- Anote-se a transferência.
•
Pastificio -Basilar Limitada (transferência para . 0 seu nome da marca
número 270.433).
Anotese a transferencia.
Johnson & Johnson do- Brasil Produtos Cirúrgicos Limitada (pede para
ser anotada nas marcas Isencap, número' 277.842 - Emblemática, número
283.361) - Mononylo. n. 287.673
- Multinylo, número 288.624 - EmAnatraum, número 299.789 - Knlyamon, número 299.792 - Johnson €9
Jolmsbn do Brasil, número 305.092' Azul Royal Johnson, número 305.410
- Azul Pina Johnson J. número 305525
- Johnson 6 Johnson 'do Brasil, número 305.784, as alteçações de nome). - Anotem-se as alterações.
Papelaria Braz Sociedade Anónima
(pede para ser anotada na marca
Braz. número 278.005, a' alteração de
nome). Anote-se a alteração de

N. 411.128 - Baile dos . Estados
- Centro Acadêmico Horácio
Dia 17 de dezembro de 1964
Lane - classe 33. (art. 117 n. 1
Uma vez decorrido o prazo de em face do parecer da D. Jurídirecurso previsto pelo artigo 14 da ca).
Lei n. 4.048 de 29 de deikembro
MARCAS DEFERIDAS
de 1961 e mais dez dias - para
eventuais juntadas de recursos, e
N. 172.217 - Gelados Kita • •
do mesmo não se tendo valido ne.
hum interessado, ficam notifica- Azevdo & Barbosa Ltda. - cl. 41.
dos' os requerentes abaixo meu N. 233.585 - Copan Comi/.
danados a comparecer a êste De- Pan America Hotels e s Turismo
partarnento a fim de efetuarem Copan - classe 1.
•
Apivitrat -- LaN. 384.601
0. PaP roent o da taxa final concer.
nentes a expetli'ção dos respecti- boratório Biopan Ltda.
cl. 3.
vos certificados dentro do prazo
Bn:s- nome.
N. 395.566 - Redutyl
de sessenta tilas -- na forma lo to/ Myrs Co. - classe 2.
Serraria Itararé S. A. Lad: e Coparágrafo único do artigo ;134 do
• 'N. 411.655 - Nagrippe
mércio (pede para ser anotada na tiCódigo dá Propriedade Industrial. Farmacia Vasconcellos Ltda. - tulo Serraria Itararé, número 286.666.
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS

'DESISTÊNCIA Di l'itOCESSOS Transkréncia e Alteração de Nome
de Titular de Processos
Ciba Societe Anonyme (declara
a desistência do termo 132.557 -Dia 17 de dezembro de 1964
priv. de invenção para "Proc.•sso para a preçaração de eteres Johnson 6 Johnson Ádo Brasil Proprocesso.

41719

Shell Brasil . Sociedade Anônima Pe.'
tróleo (transferência para o seu nome da rnrca Lensex, térrno 455081).
Ancie-se a transferência.
Carlos Santos (transferência para
o seu nome da marca Aventura, tétano
457.605). - Anote-se a transferèn.
c;a.
Produtos Colourados Bebidas T•imitada (transferência para o seu nome da
marca Sem Vergonha, termo 647120).
- Anote-se as' duas transfe-'
Nylok Sociedade Anônima Ferragens
e Ferramentas .(transferência para o
seu nome das marcas):
Nylok. térmo 455.841;
NO*, termo 455.794;
Nylok, termo .455.795;
Nylok, têrrao 455.796:
Nylok, termo 455.797;
térmo • 455.798:
Nylok, Mimo 455.799;
ylok, termo 455.800:
Nylok, termo 455. Olt
Nylok, tèrmo 455.802;
Nylok, térmo 455.803;
Nylok, térmO 455.804;
Nylok, térrno 455.805:
Nylok, termo 455.806;
Nylok, termo 455.807;

Nylok, termo 455.808i

Nylok, térrno 455.809;
Nylok, térm;:t 455.810;
Nylok, térrao 455.811;
Nylok, tèrmo 455.812;
Nylok, termo 455.813;
Nylok. tèrmo 455.814;
Nylok, termo 455.815:
Nylok, Unam 455.816:
Nylok, termo 455.817;
Nylok, gemo 455.818:
Nylok. tèrmo 455.520;
Nylok, ;tétano 455.821;
Nylok, ténis° 455.822;
Nylok, tèrmo 345.824;
Nvlok. termo 455.825:
Nylok, térrao 455.826:
•Nytok, tèrrno 455.827;
Nylok, termo .455.828;
Nylok, termo 455.829;
Nylok, tèrmo 455.830;
, Nylok, tèrmo 455.831;
Nylok, térmo 455.832;
• Nylok, termo 455.833;
Nylok. térmo 455.834;

a alteração de nome). - Anote-se a
classe 3.
N. 413.521 - Cruz de Avie - alteração de nome.
Johnson & Johnson do Brasil ProInd. de Melas Slinba Ltda.
dutos
Orúrgicos Limitada (pede para
classe 36.
ser
anotada
na marca Bondex, númeN. 414.140 - Continental 298.713. a alteração de nome).
Fundição Brasil S.A. - ci. 15. ro
- Anote-se, a alteracão.
Nestle Sociedade Anônima (transEXIGÊNCIAS
feréncia para o seu nome da :barca
Nylok. tèrmo 455.835;
H. Lundbeck dt Co. AIS (Jun- Nescafé, número 301.281). - Ano- •Nylok,
térrno 455.836;
te-se a transferência.
to a marca n. 305.213)
• Ny7ok. térmo 455.837;
faça exigência.
Luzalite Comércio e Indústria Sotèrmo 455.838;
N. 301.871 - Bacitsche Antlin ciedade Anónima (pede para ser ano- Ny/olc,
Nylok,
têm) 455.839; e
& Soda Fabnik Aktiengesellschaft tada na marca Luzalite, número 303196
Nylok. tértno 455.840). - Anotem- Satisfaça exigência.
a alteração de nome). - Anote-se a se as transferéneas.

de formação e assentamento de
dentes para fechos - Tadao
Yoshida.
• DIVERSOS
N, 122.09h - Compoa:ção para
tin eo imento de cabelo humano N. '185.148 '- Oficinas MackUnilever N. V.
N. 121.904 - Processo de po- nicas de Precisão Ellos Vantini
ihnerização e eu copolimerizaç2o - Arquive-se nos tèrmos do arde compostos polares Contendo tigo 192.
unia insaturnção etilenica e ryli
N. 471.088 - Artiformica Remeros e ou copolimeros assim presntaçAes e Comércio Ltda . obtidos -- Solvay & Cée.
Arquive-se.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N. 457.907 - Lubarsa LufrifiINDEFERIDOS
cantes Bardhal S.A. Ind. e Com.
- Arquive-se.
N. 111.386 - Nova válvula
para caixa de descarga - Alem- EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
bert TcdPschi
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS

glicidiliroslitt'ogmados)
leio 'a d?sistèno'n e arquive-a,
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dutos Cirúrgicos Limitada (pede para
ser anotada na marca TvIodess número
144.750 a alteração de nome).

alteração.

Exigénclaa
Super Companhia Industrial de Tintas, Vernizes e Resinas (pede para
Smith Mine 6 Fran& ()versem Co
ser anotada na marca Supra. tèrmo
203.176, a liberação de nome), -.. (junte a marca número- 61.464). -

Anote-se a alteração.
General Anilina & Film, Corp (trans
feréncia para o seu nome da marca

Speedex, térreo 239.337).. - Anote-

Apresente cliché para todos os pro-

cessos.
Kibon Sociedade Anônima Indústrias
Aiimenticias (Junto ao tétano 412123).
- Satisfaça exigência.
Café Favorito Limitada (junto ao

se a transferência.
Galli Indústria de Móveis Saciadatermo 360.756). - Satisfaça exigênseu nome da marca Gellit, térmo cia.
313.677). Anote-se a transferénToalkr•ria Trianon Limitada .(joato
cia.
tt
marca
número 181.565). - SatiaShell Brasil Sociedade Anónima Pe- Faca exigência.
tróleo (nade rara ser anotada na iaEthicon Inc (junto à marca número
sigam Shell, tèrmo 410 107 a altera- Satisfaça exigência.
ção de nome). - Anote-se a altera- 232.162).
Pai,.
dEnceradeiras
Lustrene So.
ção.
ciedade
(junto & marca nd.
Fertilizantes Margo Sociedade Anó- mero
- Satisfaça eidgén.
nima Importação e Comércio (trans- da.
ferência para o seu nome da- marca
Brazão Madeiras e Trapiche Limito. •
Margo, térmo 429.000). ---• Anote-se d a (imito à marca número
170.901) .
a transferência.
* Satisfaça eiiqència

•
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Indústria de Saltos Shmidt Sociedade Anônima - (Junto ao termo número 422.067) - Satisfaça exigência.
Fábrica de Bicicletas Monark
(Junto ao termo número 432.024)
Satisfaça exigência.
DIVERSOS
Aluminosal Produtos Nletálicos Limitada - (junto ao termo número
448.466) - Pague a taxa de anotação e prove a qualidade do signatário.
EXIGÊNCIAS
Agência de Viagens J. R. Langen
Copaco Limitada - (Junto ao termo
número 453.049) - Satisfaça exigência.
Nylok Sociedade Anônima Ferragens e Ferramentas - (junto ao termo número 455.793) - Satisfaça exigência.
Cerâmica Bela Vista Sociedade Anônima - (junto ao tremo no 474.808)
- Satisfaça exigência.
Santos 8 Leite Limitada - (Junto
ao termo número 469.430) - Satisfaça exigência.
Betubras Sociedade Anânima Pavimentação e Revestimentos - (Junto
ao termo número 458.337) - Satisfaça exigência.
DIVERSOS
Ledwig Scherk - (Junto a marca
número 85.595 - Proc. 32.316-62).
Lab. Yatropan Sociedade Anônima
(Junto a marca número 166.256)
Nada há que dferir quanto ao
pedido de anotação pois o reg. já
esta em nome da requerente.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
DAS SEÇÕES REPUBLICADO
POR TEREM SAIDO COM INCORREÇÕES.
Dia 17 de dezembro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de dez.:mbro de
1964 e mais dez dias - pra eventuais juntadas de recursos, e do MCSMO não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer
a êste Departamento á fita, de efetuarem o pagamento da taxa final concernente,s a expedição dos respectivos
certificados dentro déi prazo de sessenta dias - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.
RESTAURAÇÃO DE PROCESSOS
N° 424.693 - Edifício Lowndes Classe 33 - Lowndes 6 Sons Limitada - Concedo a restauração pedida
para o fim previsto no artigo 204 do
Código.
N° 428.811 - Cutelaria Brasil Classe 11 - Ticiano Tumiati - Artigo 117 número 1.
N° 429.574 - Sapataria Ru. do
Andarai - Classe 36 - Antonio
Pereira - Artigo 117 ..t.,..mero 1
N° 429.607 - Lojas Riachuelo Classes 12 - 22 - 23 - 24 - 31
- 34 - 36 - 37 - Companhia Distribuidora de Tecidos Riachuêlo Artigo 117 número 1.
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N' 429.011 - Lojas Riachuelo Ciasses 12 - 22 - 23 - 24 - 31
- 34 - 36 - 37 - Companhia Distribuidora de Tecidos Riachuelo Artigo 117 número 1.
Marcas• indeferidas Publicadas com
despacho de Deferida por engano.
`i26.923 - racional - Classe
16 - Prefuradora Nacional do Solo
Limitada.
N° 265.792 - Leite de Clorofirut
- Classe 3 - Laboratório , Regina
Limitada.
N9 3ti,7 .097 - Vara Cruz - Classe
41 - Oravio de Oliveira.
N° 368.270 -Lajk - Classe 21
- Brinquedos Bandeirantes Sociedade
Anônima.
No 397.801 - Carbo-Ligas - Classe 5 - Aços Cubo Ligas Limitada.
1\1' 398.342 - Freguezia - Classe 41 - Bar e Café da Freguezia
Limitada.
N° 399.175 - Litupaspuma - Classe 46 - Dumas Milner International
Inc.
N° 400.002 - Uinque Prata Classe 36 - Menezes Costa Indústria
e Comércio de Roupas Sociedade Anônima.
N" 411.285 - Osa
Classe 46
- Orniex Sociedade Anônima Organização Nacional de Importação e Exportação.
N9 413.620 - Anecrosina - Classe 3 - Laboratório Climax Sociedade
Anjaima..
N 413.6449
Ipê - Classe 36
- r.lgo Lã Tecelagem Limitada.
N° 413.688 - 13rasilia - Classe
8 - Audio Importação e Exportação
Limitada.
N° 415.034 - Subra - 'Classe 11
- Comercial Construtora Suíço Brasilexra Sociedade Anônima.
N9 415.056 - Subra - Classe 21
- Comercial Construtora Suiço Brasileira Sociedade Anónima.
No 418.844 - Aerovigor - Classe
10 - Edgard Pierre Montei Saint
Paul.
N9 424.029 -- Piraquê - Classe
42 - Indústria de Bebidas Madrid
Limitada.
N° 424.107 - V'olkslin - Classe
22 Indústrias Texteis Barbero Sociedade Anônima.
- Novacaninha N° 426.247
Classe 42 - Italo Scomparin.
1\1° .424.108 - Vollcslin - Classe
36 - Indústrias Texteis Barbero Sociedade Anônima.
N9 424.109 - Volksli LV - Classe 2( - Indúst ias Texteis Barbero
Sociedade Anônima.
N° 425.007 - Pom - Classe- 23
- Companhia Brasileira Rhodiaceta
Fábrica de kaion.
N° 425.280 - Rehidramitan - Classe 3 - Laboratório Sintético Limitada.
N° 428.849 - Vally - Classe 34
- Tapeçaria Vally Limitada.
N9 449.759 - Igarapavense Classe 41 - Cerealista Igarapavense
Limitada.
Adubos Nogueirense
No 169.895
- Classe 2 - Woord 6 Companhia.
N° 472.752 - Telespetáculos Classe 32 - Leo Publicidade e Estudos Econômicos Limitada.
N° 473.892 - Temer Clube Classe 19 - Terrier Clube do Brasil.
N°, 475.457 - Liverpool - Classe
8 - Cassio Munia Sociedade Anónima Importação e Comércio.
N° 475.759 - Cheque Branco Classe 50 - Alfredo Monteverde.

N' 475.868 - Kennedy
Classe
38
Artefatos de Papel Abir Magid
Limitada.
N° 476.214 - Bomcal - Classe
16 - Bomcal Indústria e Comércio
Limitada.
1\19 476.553 - Nosso Café - Classe 41 - Nosso Café Indústria e Comércio Limitada.
N° 477.028 - Editar - Classe 32
- Editar Editora Gráfica Limitada.
N° 477.428 - Disco Inviolável Classe 8 - Nilo Santos Pinto.
No 477.429 - Disco Selado Classe 8 - Nilo Santos Pinto.
N° 477.437 - Transaudio - Classe 8 - Pintucci Spadari Companhia.
N° 478.973 - Higroterm - Classe 7 - Sergio Augusto Marques da
Silva.
N° 425.602 - Miami Beach -Classe 23 - Sociedade Anónima
Moinho Sulista Indústria Gerais.
INSIGNIA COMERCIAL INDEFERIDA. .
N° 373.718 - Fraco - Classes 33
- 36 , - 37 - Comercial Indústria
Importadora Oco Lamtada.
N° 415.053 - Subra - Classes 6
- 7-8-11 - 16 - 21 - 33
- Comercial Construtora Suiço Brasileira Sociedade Anónima.
NOME COMERCIAL INDEFERIDO
N° 344.502 - Produtos Jupira Limitada - Produtos Jupira Limitada.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
INDEFERIDO
N° 415.073 - Organizações Lider
- Classes 41 - 42 - 43 - Rodrigues 6 Pereira Limitada.

Dezembr, de 196,:,
/) de Evade H. Staub Sociedade
Anônima Representações e Coménio
para Emule Indústria e Representações
Sociedade Anônima Comércio Indústria e Representações;
2) desta para Staub Sociedade Alióalma Eletrônica Comércio e Indústria.
Barbosa Freitas Modas Sociedade
Anónima - Pede' para ser anotada na
Exp. de Propaganda: Semanário Barbosa Freitas número 306.404 - A
alteração de nome - Anote-se a alteração de nome.
S. L. Alves 6 Companhia Limitada
- Pede para ser anotada no Título:
Grande Fábrica de Biscoitos e Bolachas Jupiter número do têrmo 250.243
- A transferência e alteração de name - Anote-se a transferência e alteração de nome.
Citylux Sociedade Anônima Comércio e Importação - Pede para ser
anotada na marca: Citybras número
423.151 - A transferência e alteração de nome - Anotem-se a transferência e alteração de nome.
Guanauto Veiculos Sociedade Anônima - Transferência para seu nome
das marcas: Guanauto têrmo número
470.673 - Guanauto têrmo numero
470.674 - Anotem-se as transferências.
Polenghi Sociedade Anônima Indústria Brasileira de Produtos Alimentidos - Pede para ser anotada na expressão: Pizzaiola e Mozzarella da
Saúde - No têrmo número 473.543
- A alteração de nome - Anote-se
a alteração de nome.
Faberge Inc - Transferência para
seu nome da marca: Aphrodisia número 162.550 - Anote-se a transferencia.

EXIGÊNCIAS

TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
Polyroda Indústria e Comércio LiDE NOME DE TITULAR DE mitada - Junto a marca n° 275192
PROCESSOS.
- Cumpra a exigência.
N° 478.438 - Ce!: Rei Torrefação
João Bueri - Transferência para e Moagem Limitada - Cumpra a exiseu nome da marca: Caravan - Nú- gência.
mero 168.861 - Anote-se a transfeNo 278.458 - Auto Posto Citalto
rência.
Cumpra a exigência.
Limitada
Wallage 6 Tiernan Inc. - Transferência das marcas Freshies número ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
156.723 - Ting número 239.300 DE MARCAS.
Fresh número 239.301 - Anote - se as
transferências.
N° 409.723 - Bar e Café MadraKerr Manufacturing Company - goa Limitada.
N° 460.435 - Zacharias NepunitiTransferência para seu nome da marca: Chemilastic número 239.114 - ceno Filho.
N° 474.770 - Umberto Buoiano
Anote-se a transferência.
Bullo.
Giuseppe
Kerr Manufacturing Company Transferência para seu nome da marN° 449.317 - Toyo Rayon Co.
ca: Permlastic número 239.115 - Ltd. e Teikoku Rayon Co. Ltd .
Anote-se a transferência.
N° 451.583 - Alfredo A. Amaral.
No 474.777 - Editora Momento
Kerr Manufacturing Company Transferência para seu nome da mar- Nacional Limitada.
ca: Kerr número 239.596 - AnoteIndústria de PropaN9 475.045
se a transferência.
ganda Brasilic Limitada.
N° 475.271 - Nevo Mundo ReKerr Manufacturing Company Transferência para seu nome da mar- presentações Distribuições Limitada.
N° 475.320 - Padaria e Confeica: Cristobalite Investment número
231.777 - Anote-se a transferência. taria Vila Condense Limitada
Indiana General Corporation N° 475.915 - José Ferrmndes MarTransferência para seu nome da mar- tins.
- Ucelcino Mata
N° 475.917
ca: Ferramic número 282.437 - Anote-se a transferência quanto ao pedido Bauer.
N° 475.921 - Fábrica de Roupas
de apostila: retifique-se o nome da
titular para General Ce,remics Corpo- G. R. Limitada.
N° 475.927 - Ribeiro E, Arantes.
ration.
N° 476.035 - Romaria Sociedade
taub Sociedade Anônima Eletrôni- Anônima Comércio e Indústria.
ca Comércio e Indústria - Pede para
N° 476.345 - Agência Lord Tuser anotada na marca: E. H. S.
número 290.327 - A alteração de rismo Limitada.
N° 477.225 - Bordallo 6 Companome - Anotem-se as alterações de
nhia Limitada.
nome seguintes.:
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tsexerroro de 'I9Ca+ arai
•
IP 477.237 - Textil Minuano LiRetificação de Pontos
Sebastião Silveira (oposie lo aos termo
Helio Nicolay - (Oposição ao ta
mitada.
645.578 - Mercados de Patentes e aio número 651.586 - Marca; Lee N9 501.718 - Borbonite Sociedade
Na 127.877 priv. Invenção tara marcas - cl. 33).
Classe 36).
Anônima Indústria da Borracha.
"Dispositivo para a preparação rápida
Rei das Tintas Limitada - (Opa
Sociedade
Técnica
de
Materiais
"Sokia 649.555 - Eletro Mecanica de bebidas e infusões quentes" de Masição ao termo número 650.557 tema"
S.
A.
(oposição
ao
termo
I
9
Auri Sociedade Anônima Indústria e ria Delisea Donadio - pontos same-. 646.438 - marca: Fortecna - cl. 5). Marca: Rey - Classe 50).
Comércio - Arquivem-se os proces- teristicos publicados em 14.12 64
Condoroil Tintas Sociedade Anônim;
Sociedade Técnica de Materiais So505 .
--s• (Oposição ao termo número 653.631
.
tema
S.
A.
(oposição
ao
termo
...
Retificações
•
646.437 - marca: Fortecna - ti. 11). - Marca: Pos-Zinco - Classe 1).
PRORROGAÇÃO DE FRASE DE
Condoroil Tintas Sociedade Anônins
Fábrica de Pijamas Moro Ltda. Picam os pontos caracteristios anaiPROPAGANDA
.(Oposição ao têrmo número 653.701
(oposição
ao
termo
645.607
marxo mencionados republicados por ter
- Marca: Duravinil -. Classe 1).
ca:
Maroty
cl.
36)
.
N9 625.906 - Quinzena da Econo- saído com incorreções no dia 15.13.64:
Brasil Oiticica Sociedade Anôninn
O termo 114.838 priv. invenção pamia da A Sensação - Classes 1
Ce/anese Corporation of American -2-4--6-7 -8-8 ra "Processo para preparar novos com- (oposição ao teimo 643.705 - marca: - (Oposição ao termo número 652.881
- Marca: Glicoil - Classe 1).
- 10 -- 11 -12-13-14- postos 5 nitro 2 furfurilideno omino ha• Arned - cl. 36).
Manufatura ,de Brinquedos Estrall
15-17-18 - 20 - 21 -22 terocielicos de The Norwich Pharcaacal
Walter Moreira. Carneiro (oposição
-23-24-25-26-27- Co. - pontos publicados em 15.12. ao termo 644.270- - marca Mauá - Sociedade Anônima - (Oposição a(
têrmo número 646.724 - Marca: Es
28-29-30-31 --32-34 64, fica retificado a prioridade do cor- el. 6).
trelinha - Classe 28).
-35 - 36 - - 38 - 39 - respondente pedido depositado na ReRádio Relógio Federal Ltda. (opoManufatura de Brinquedos Estra
40 - 41 --42 -43---44 - 45 partição de Patentes dos Estados Uniao termo 644.229 - marca; -- Sociedade Anônima - (Oposição a;
- 46 - 47 - 48. .- e 49-A dos da América em 17 de novembro de sição
Rádio Relógio Comercial).
termo número 646.725 - Mareai Ea
Sensação Modas Sociedade Anónima 1958, sob o n.° 774.112. Vemag S. A. Veículos e. Máquinas trelinha - Classe 39).
Prorrogue-se o registro.
O termo 116.656 priv. invenção pa- Agrícolas (oposição ao termo 641.608
Avon Products Inc. - (Oposiçã
ra "Processo para a produção de 6 alfa ..._ Titulo: Animar)
cl. 33).
ao termo núniero 648.678 - Marca
RECURSOS
fluor 16 beta metil compostos de série
Gulminante Indústria e Comércio de Lavon - Classe 46).
de The Upjohn Co.
Máquinas Ltda. - (oposição ao têrGrove Valva And Resulator Com- deOpregneno"
Avon Products Inc. - (Oposiçã(
termo 117.150 priv. invenção pa- mo 643.637 - marca: Cu'eninante pany - Recorrendo do despacho que ra "Processo
ao termo número 648.677 - Marca
para fabricação de novos el. 8).
,
•
indeferiu a marca: Grove - Terino corantes de sua
aplicação no tingimen- Fonte Nd
- Indústria e Comércio' Li- Lavontex - Classe 46).
número 371.980.
Avon Products Inc. - (Oposição a
to de testeis de Imperial aiemieal In- mitada
(oposição ao termo 641.912 - termo número 617.882 - Marca
ddustries
Licnited.
RETIFICAÇÃO DE CONTRATO
Avontex - Classe 23).
O termo 128.027 priv. invenção para "Mulo: Sulina).
DE EXPLORAÇÃO
Dannemann Comércio e Indústria d
embalagem para artigo comestível - Plastifon S. A. Plásticos e DerivaInc.
dos (oposiçãO ao termo 618.774 - Fumos Limitada eDan-Coins - (Opa
Organização Rui Sociedade Anôni- deODrumstick
sição ao termo número 646.508 têtsno 128.982, priv.•invenção marca: Plastific - el. 28).
ma Equipamento para Escraórios - para "Máquina
Frase de Propaganda).
de
fazer
café
com
pelo
Companhia
Eletromecanica
Celma
Pede para ser anotada na marca menos um grupo distribuidor e na qual (oposição ao termo 333.770 - Nome
Dannemann Comércio e Indústria di
Banda número 224.987 o contrato de os grupos distribuidores aplicados a Comercial),
Fumos Limitada sDancoins - (Opa
exploração - Averbe-se o contrato armação da máquina SI! acham 'intercaCotat Comércio de Tratores. Auto- sição ao termo número 646.509 de exploração.
lados numa circulação de água quente móveis Caminhões S. A. (oposição ao Super Carnes Bancário Diplomata
Columbia do Brasil Sociedade Anô- para a infusão - de 'Ernesto Valente. termo 644.778 - marca: Kotok - Sonho ria Família Brasileira - Cias
nima Indústria e Comércio - Pede O termo 129.448 - priv. invenção el. 21) .
ses 1 a 50).
para ser anotada na marca: Colum- para "Aperfeiçoamentos em secador
Dannemann Comércio e Indústria
Manufatura de Artefatos de borrabia número 254.256 o contrsio de sua para café, cereais e outros produto- sen cha Duplex Limitada - (Oposição ao Fumos Limitada Dancoin»
(Opo
exploração - Averbe-se o contrato grãos - de Biancarosa Genta.
têrmo número 615.050 - Marca: Nea sição ao termo número 646.510 - Pra
de exploração.
se: Sonho da Família Brasileira Stipa
SOÁ - Classe 39).
Oposições
Comércio e Indústria Iretama SoIndústrias José Kalil Sociedade Anô- Show de Prêmios Diplomata - Cias
ciedade Anónima - Pede para ser
nima - (Oposição ao termo número ses la 50).
Codil Companhia Distribuidora de 643.828
anotada na marca: Atsco número
Dome:aia:1n Comércio e Indústria ck
- Marca: Jotace - Classe
247.960 o contrato de exploração - Livros (oposição ao têrmo 648.770 37).
Fumos
Limitada (Dancoins - (Opa'
Averbe-se o contrato de exploração. - marca: Ecodil).
sição ao termo número 646.511 - Pra
Hoelzel S. A. Indústrias Reunidas J. Rabello f Companhia Limitada se: Super Cornet Bancário Diplomata
Mercur (oposição .ao têrmo 645.179 - (Oposição ao têrmo número 652.986 o Sonho da Família Realizado).
RETIFICAÇÃO
- Titulo; Camisaria Avenida).
- marca Prima - el. 17).
Auto Union G. M. B. H. - (Opa
Produtos Químicos Clemant Socie- sição
Príncipe Indústria Alimentícia Ltda.
Termo número 478.376 - Nome
ao termo " número 646.206termo
ao
comercial: Fábrica Nacional de Ro- (oposição ao termo 648.140 - marca: dade Anônima - (Oposição
Marca:
Dkvolks - Classes 6 - 8 número 648.347 - Marca; Rainha do
lamentos Sociedade Anônima - De Principe - cl. 41).
11 - 21 - 39).
Fábrica Nacional de Rolamentos So- Adolfo Milani (oposição . ao termo Lar - Classe 46).
Auto . Union G. M. B. Fl. ciedade Anónima - Claché publica- 645.237 - marca Cindy - cl. 48).
Francesco de Capitou' "-' (Oposi- (Oposição
Brasileira de Vinhos S. A. Indús- ção
ao termo número 646.207
do eu' 5-4-61.
644.417
ao'
termo
número
tria e Comércio • (oposição ao termo Marca; Decan - Classe 6).
- Marca: Dkvoiks - Classe 21).
626.075, marca: Refrigerante(' Brasília Confecções Zé Beto Limitada D. A. M. Indústria e Comércio de
Discos Limitada - (Oposição ao ter*
- cl. 43j.
ao
-termo
número
651.586
NOTICIÁRIO
*
(Oposição
Audi Control Auditoria e Consulta
mo número 649.597 - Titulo: DisMarca: Lee - Classe 36).
ria Ltda. (õposiçao ao *mo 633.949 - Panificadoia
tribuidora Cultural Brasileira eDiseubra>
OPOSIÇÕES
lava
Limitada
(Opo•
- Nome Comercial).
647.92a - - Classes 32 - 33). •
Frigorifico Cruzeiro Z. A. (oposi- sição ao farra° número 4q.
Cia. Hansen Industrial (opoente do ção
D. A. M. Indústria e Comércio de
ao ténno 644.862 - Marca Cru- Marca: Javaes - Classe
termo 123.349, mod. ind.).
Discos
Limitada - (Oposição ao ter.
- cl. 4).
Irmãos Franciachetti & Companhia mo número
Hermanny Ind. e Comércio Hic S. zeiro
649.596 - Marca: Dia..
648.44
Companhia
Nacional
de
Vidrosténno
número
•
(Oposição
ao
A. (opoente do termo 123.646. orlo. Molduras (oposição ao tênue 643.624 -Marca: Roger - Classe 11).
cubro - Classe 32).
invenção) ..
Vequipe Promoção de Vendas Li.
(Oposição ao
marca: Vidromol rd. 40).
Antonio Trombetti
Walita S. A. Eletro Indústria - - Condoroil
multada - (Oposição ao tanno númeTintas
3.
A.
(oposição
termo
número
.648.828
Titulo:
Pa(opoente do tèreno 124.441, prio. in- ao termo 651.569
ro 652.283 - Marca: Clube Fiscal
merca: Tia. La- nificadora Bolonha - Classe 41).
venção).
do Brasil - Classe 50).
to:
cl.
1).
Afim
Artefatos
de
Borracha
Socieloào Carlos- Bittencourt da Costa
Vequipe Promoção de Vendas LimiCompanhia Cervejaria Cayru (oEft. dade Anónima - (Oposição ao termo
(opoente do têrmo 124.611, mod. uti- ção ao tênno 644.254 - marca:
tada - (Oposição ao termo número
número
647.877
Marca;
Flexeial
-lidade) .
652.282 - Marca: Clube Fiscal de
Classe 39).
Protin Comissões Ltda. (opoente do - cl. 43).
São Paulo - Classe 50).
Fundição Industrial Auto Técnica Companhia Industrial de Conservas
ié mo 1 24 . 698 , priv. invenção)..
Vequipe Promoção de Vendas LimiFiai Ltda. (oposição ao termo ... Alimentícias (Cica, - (Oposição ao tada - (Oposição ao têrmo número
Wita S. A. Eletro Indústria - 647.161
marca: Superauto - cl. têrmo número 618.822 - Marca:
652.281 - Marca: Clube Fiscal de
(,:noente do termo 124.774, mod. ut.). 8).
- Classe 41).
São Paulo - Classe 33).
Alfred Blum (opoente do termo n.° Fundição Industrial Auto Técnica Empresa
Riograndeuse de Mate SoVequipe Promoção de Vendas124.931. priv. invenção).
Fiat Ltda. - (oposição ao termo na ciedade Anónima -- -(Oposição ao toda - (Oposição ao termo número
cl. 5). tênno número 649.368 - Marca: Es- 652.278 - Marca: Clube Fiada Amo S. A. Ind. e Comércio (opa 647.750 - marca: Tremia!
ente do termc 125.356, mod. ut.).
• Queriri S. A. Indústria e Comér- meralda - Classe 41).
Classe 32).
Sebastian Ramiro Navidad e Salva- cio (oposição ao térmo 646.052 - ABC Rádio e Televisão Sociedade. Vequipe Promoção, de Vendas Limi.
el. 41).
dor Ramiro Navidad (opoente do ter- marca: Xo-06
tema° nú- tada - (Oposição ao termo número
Ofasa Organização Financeira Admi- Anónima - (Oposição aoGondola
mo 125.633, mod. ut.).
de 652.279 - Marca: Cabe Piscai do
Marca:
651.456 Alcides dr Souza Leite (opoente do nistradora S. A. (oposição ao Iênctm: mero
Brasil - Classe 311
Ouro
-Classe
50).
645.862
Nome
Comercia!),
125.6a8,
priv.
invenção).
te

• -

•
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• Instituto Brasileiro de . Marketing
Perfuma Anhangá Ltda.
Annapies d* Aço Probel fl. A.
oposi- çáo do potencial do eletrodo de Balda do segundo amplificador é aplicaIOposiçáo ao termo mimem 520.103 *petição ao Urino 847.124 -- marcas ção ao tarro° 649.625 - marca:
da a um circuito de controle sensível
- Titulo:. AssoCiação de Diretores e Monflex - classe 40.
*diz.
ao potencial em um circuito que inGerentés de Marketing do Brasil Laboratório
Levrier
Ltda.
oposiArmaçOes de Aço Probel S. A. - ção 84 tdrmo" 049.626 - .marca: clui o eletrodo' comum do dito piV
Classes 32 - 33 50).
melro amplificador, enquanto uma
oposição ao ténno 647.073 - mareai Limara.
porção do potencial de um circuito de
classe 17.
Refrigerantes Ouvidor Limitada - Graf-Bel
Rio, 17-12-1964. - Assinei e en- acoplamento • de salda é aplicada ao,(Oposiçáo ao gamo número 645.733
Sandra Indústria e Comercio S.A. cerrei 37 laudas do- expediente. - dito circuito de contrõle, O dito cir- Titulo: Casa Americana - Clas- - oposição ao termo 650.911
mar- Nilton Crvirn Xavier, Diretor do S. cuito de acoplamento de salda estenses 41.- 42 - 43).
4
ca: Samira - classe 6.
do em um circuito incluindo a salda
Documentação.
Metalúrgica La Fonte Sociedade
e as eletrodos ~uns do dito segunIndústria e Comércio de Calçados
do amplifkador e tendo um circuito
Anónima - (Oposição ao termo máS. A. - oposição ao termo
detetor ligado aquele que é capaz de
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
meor 645.782 - Titulo: Restaurante Arcoflex
647.101 - marca: Lemoflex clasproduzir ura 'pulso de sinal de salda
La Ponte Del aitunno
Classes 41
se 36.
quando o sinal diferenciado do amTERMO N° 171;257
-.42 - 43 -44).
plificador inverte a polaridade. -Indústria
e
Comércio
de
Calçados
Editara Ypiranga Sociedade AnôniPrioridade: EE. TN. da Américo. Gni
Em
28
de
fevereiro
de
1961
•
9-3-1903, no 13.652.
ma (Oposição ao têrmo número Arcoflex S. A. - oposição ao termo
648.110 - Marca: Seleções Indus- 650.783 - marca: Corflex - elas- Requerente: iba Societé Anony-me
Seguem-se os pontos de na 2 a 5.
Se 36.
triais - Classe 32).
- Basiléia. Suiça.
Pontos característicos: "Processo
Indústr:a e Cérci3 de Calçados
•
Audi Control Auditoria e Consultopara produzir 'novos derivados de
ria Limitada - (Oposição ao tèrmo Arcof/ex S. A. - oposição co termo triazina e de corantes déles obtidos",
TERMO No 127.351
número 633.948 Audicont 649.411 - marca: Reiflex - elas- -Privilég.o de Invenção.
se 36.
Classe 33 - 50).
* Fui 3 de março de 1961
1 9 - Processo para produzir novos
Vitasbeas S. A. Indústria de Papel
Indústria Comércio e Exportação de - oposição co 'termo 653.947 - mar- derivados de . triazina, especialmente
de 2-(2'-rxi-nuft11-1') - 4: 6-tiihaló- Reque..eate: Farbwerke Hoechst AkMáquinas Matrizes Blotec Limitada - ca: Medieval - classe 38.
caracterizado pe- tlengcsellsciv.ift vorm. Afastar Lucia
:(Oposição ao terra° número 647.619
An. Opel Aktiert-e-ellschaft - geno-1:3:5-triazlnas,
lo fato de se condenzar beta-oxinaf- & Brtining - PrankfurtiMain-lloe-,
-Marca: Inblotec - Classe 16).
oposição ao termo 646.508 - frase taleno com cloreto cianurico, na pre- chst
Alemanha.
Serviços Técnicos Achhiniatrativos -e de propaganda - classes .1 e 50.
sença de cloreto de elunainio e, se Pontos característicos de "PrOceise
Contábeis Contec Limitada - (OpoAdom Opel Aktiengesellschaft
desejado. se tratar o produto, assim para a fixaçáo de pigmentos tõbre
tição 'ao tèrmo número 648.809 - oposição ao termo 646.509 - frase obtido. cem um agente halogenante. materil fibroso e contexturas planas".
Nome Comercial).
de propaganda - classes 1 a 50.
Finalmen te, a depositante reivindi- - Priviléo:o de Invenção.
Edward J. Bash - (Oposição ao
1 9 - Pra:asso para a fixação de
ca, de acordo com a Convenção InAdem
Opel
Aktien,ereAlschaft
termo número 646.659 - Marca: Tracternacional e de conformidade dom o p'gmento- sObre materiais fibrosos e
oposicão ao termo 646.510 - frase artigo 21 do Código da Propr.edade contexturzs plano.s, caracterizado petor Parta - Classe 7) .
Industrial, a prioridade do cofrespon- lo fato de se -tratarem OS Materiais
Bristol Myers Company - oposi- de propaganda - classes 1 a 50.
Adem Opel AkVengesall:chaft - dente pecEdo, depositado na Reparti- cera past:s de estampagem ou ba.çeo ao termo 645.951 - marca: Reoposição ao termo 646.511 - frase ção de Patentes da Suiça, em 29 ne nhos de impregnação os qUals, além
denfil - classe 3.
fe7ereiro de 1980, SO s.) o n9 2.261-60. de pignuntos, contenham como agenBristol Myers Company - oposi- de propaganda - classes 1 a 50.
tes aglUtiner.tes compostos de elevaAuto
Union
Ó.M.B.H.
oposiUm total de' 16 pontos.
ção ao termo 645.952 - mima: Redo pés° rnalecular dotados de grupaUnimarca:
643.380
ção
ao
termo
dentil - classe 3.
.
mentos hidroxila, bem como alcalis
auto - classe 21.
••
ou tubstânc as formadoras de álca•
A Companhia Antarctico Paulista
Tf-R1VIO No 127.32V
li e como agentis que produzem ligaLevar Brothers Port Sunlight LiIndústria Brasileira de Bebidas e Coções transversais compostos que, amited
oposição
e')
termo
número
Em
2
de
março
de
1961
nexos - oposição ao termo 645.827
temperatura: elevadas e mediante
rca:
Deluae
elas
647.457
trin
marca: Os Pinguins - classe 32.
reac.:lo alcalina, se transformem facilRequerente: •Parbenfabriken Bayer mente em compostos contendo gruA Companhia Antarctica Paulista se 43.
Levar Brothers Port Sunlight Li- Aktiengesellschaft, Leverkusen - Ba- pamentos de vinil-stalfOna e de se
Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos - oposição ao tértno 646.046 mited - oposição ao termo número yerwerk, República Federal. Alemã. efetuar o ulterior tratamento por
mama: Emblemática - classe 42. 647.454 - merca: De Luxe - clas- . Ponto característico: "Processo de me'o de vapor ou aquecimento a SeCO.
Finalmente, a depositante reivindla
produzir ésteres mi éster-amidas do
A Companhia Antarctica Paulista se 43.
ca de aakdo cem a Convenção Inn
ácido
tio-éfosfônico".
Privilégio
de
Indústria Bratileira de Bebidas e CoLevar Brothers Port Sunlight Liternacicnal e de conformidade com o
nexos - oposição ao *mo 646.613 mited - oposição ao termo número de Invenção.
artigo 21 do Código da Propriedade
Processo da produzir ésteres ou es- Industrial, 4 prioridade do correspon• marca: Real - classe 42.
647.453 - marca: De Luxe..--- claster-amidas tiono-fosfônicos, .caracte- dente pedido depositado na Reparti• A Companhia Antarctice Paulista se 42.
rizado pelo fato de se fazer reagir ção ds Patentes da Alemanha em
Levar Brothers Port Sunlight Li- diamidas
Indústria Brasileira de Bebidas e Codo ácido fOsfonoso com 5 de março de 1960, sob o número P
nexos
oposição ao termo 646.614 raited - oposição ao termo número quaisquer álcoo:s, !móis, mercapta- 30.637 IVc-em.
marca:
Deluxe
--clas647.455
• marca: Real - classe 43.
nos ou ésteres mono-tio-fosfóricos e, Uni total de 2 pontos
em seguida, por os resultantes ditaCondoroil Tintas S. A. - oposição se 41.
Levar
Port
Stmlight
LiBrothers
teres ou éster-am.idas do ácido fosfo110 *moa 654.200 - marca: Brasmited - oposição ao termo número noso em reação com enxofre.
parquet - classe 16.
Tita/v10 N7 127.39,
Colmar Representações Ltda. - 647.452 - marca: De Luxe - clasFinalmente,
a
depositante
reivindi•
•
Em 7 de março de 1981 •
ca, de acado coco. e, Convenção Intera
*Posi ção ao t8rmo 654.350 - marca: se 41.
nacional e de conformidade cOra o arCoroados - claro 41.
Levo Brothers Posa Sunlight
Tire 18 Rubber ComRibon • L A. (Indústrias Alitnenti- mlted - oposição ao ténis° número tigo 21 do Código da Propriedade in- The-Goodyear
P.tados unidos da América.
dustrial, a priortóade do correaponelas) - oposição ao termo 647.934 647.438 n•••• 112~4:114 Laluxe -- elas- clentepedido,
depositado na Reparti- Titulo: Processo a aparelho para
- marcar D-Uva - dam 41.
se' 42.
ção de Patentes da Alemanha, em fabricação de mangueiras. - PriviCia. Industrial e • Mercantil Pousei
de Invenção.
Minnesota Mining And Manufactu- 5 de março de 1960, sob o número légio
Vatter - oposição ao tarino 651.039
19 -- Um aparelho para fabricar
P 30.891 IVb42e.
ring
Company
oposição
ao
tarmo
mangueiras de comprimento longo,
marca: Ingá - e/asse 36.
649.190 marca: Uni-Pach - clasUm ponto.
leni
emendas, caracterizado por comAlexandre Serge Montan
oposi- se 28.
preender, em combinação, uma °amação ao dam° 652.373 Filra de Vulcanização tendo um furo tuRabo jeep C.orporation - oposiTERMO 249 127.343.
trar - classe 21.
ção ao tirmo: 648.864 -- merca:
bular substancialmente Leo adaptado
Irmãos 13ruderer S. A. Fábrica de Volkswillys - alaste 31.
na mesma para receber Mang
ueiras
Em $ de março 'de l,981
não vulcanizadas, .arranjos do carro
Tecidos Semper Idem - oposição ao
Walser. Jeep Corporation
acondicionador de mangueira móveis
afamo 652.308 - marca: Flamegan
- (" ai- The National Cash
marta :
çio ao termo: 648.8.62
Regista Com- adjacentes a extremidade da dita a•
aúne 23.
pany - Estados Unidos da Acalca. mara para a qual a mangueira não
Evans Importadora S. A. - °post- Volkswillvs - ciosa 21.
é levada, os ditos arran.
Ralem jeep Corporation - oposiTitulo; Detetor de Pico. - Privi- vulcanizada
e:6o ao armo 648.000 - Sinal
Os do carro acondicionador teimo Pieltex S. A. - classes 22 --- 23 --- ção ao tãrmo: -648.862 -- marca: légio de invenção.
montados nos mesmos arranja de forVolkswirlys - classe 11.
24 - 31 - 34 - 36 - 37.
- Um dispositivo detetor de ploo neaMento de envoltório de mangueira
Tecido, Pluma S. A. - oposição
lraiser jeep Corporation - • oposi- para detetor sinais elétricos de ca- arnanjos de carro de mandril de consao termo 647.663 - marca: Pltrmete ção ao dr:no 648.861 - marca: rente continua, assimétrico, caracte- trução móveis adjacentes a extraí/11 •
rizado pelo fato de que um circuito acondicionr.dor longe da dita dana• classe 36.
Volkswilivs
claase 6.
Frigorífico Wilson do Brasil S. A.
Kaispr Jeep Corporation - oposi- de diferenciação é provido, o qual dl- m. o; ditos orros de carro CI3 man- oposição ao tarmo 648.519 - ção ao termo: 648.860 - nome co- ferêncla os sinais com a elação ao dril tendo mi manchil de cans',ruçãO
tempo e alimenta os sinais diferen- para acopiar ua a:tos erronias de C:rf
marca: Festa - classe 41.
mercial.
ciadas para primeiro e segundo am- ro aconci.c:onador e os ditos arntijç,s
Sprina .Unit Deve/opment Company
Societe Rhodiaceta - oposição ao
ligados em cascata, cada de carro de mandril, e arranjos de
▪ oposição ao t8rmo 647.124 - termo 651.470 - Marca: Rukerga - Plif=cadores
amplificador tendo entrada, salda e carro de tubo blirndor adjuccr.t:s a
toorra• Monflex - classe .4.
elmo 36.
eletrodos comuns, e de que uma por- extremidade dos dita; arranjos de.
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•.~.".".n.~~
carro de mandril longe dos ditos ar- peraturis aquém de ponto de fusão dO bernaeloner e • deconformidade com o dom de cembuStivel e a fonte de EU,
artigo 21 do Código da Propriedade primento de combustível e operávd
ra:lios de carro acondicionado?, os metal fundido.
ditos arranjos de carro de ;Voo tendo arranjos de tubo curador frouxamente montados no mesmo e estendívels através do dito mandril e os
ditos arranjos acondiclonadores de
Mangueira na dita amara, todos os
dites arranjos de carro sendo alinhados substancialmente longitudinalmente com a dita câmara de vulcanização. — Prioridade: EE. um da
Amenos, em 21-7-1960, n9 44.432.
Seguem-se os pontos de na 2 a 13.

Finalmente, a depositante reivindica de acórdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspon.
dente pedido depositado na repartição de Patentes. da Suécia, em 15
de mem:. de 1980, sob o el° 2.589-60.,.
UM ponto.

Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da América, do Nor.te, em 23-de maio
de 1960, sob o.ne 30.889.
Um total de ' 8 pontos.

TOMO N° 171,790

Em '16 de fevereiro de -1900

sem 21 de 'março de 1961
TERMO Ne 127.523
Em 10 de março de 1981
Requerente: Wilhelm Ileberer, Karl.
ellrich Meyer e Me.x Theodor Schmid,
o primeiro residente em Francrorts
Men° e os dois últimos residentes em
Stutgart, Alemanha,
Ponto caracterestico: "Processo para fabricar electredlos porosos, destinados, em particular, a acumuladosoa de chumbo". — Privilégio de Invenção.
19 — Processos para fabricar electrodios porosas, destinados, em partiOulier, a acumuladores de chumbo, em
cupis massas ativas se acham embutidos, em fina distribuição, esqueletos
de conexão, caracterizado pelo fato
de que este e:queleto de Demito consiste em um aglutinante apropriado,
em que a Pega da massa ativa adicto.
nada se baseia na decomposição das
substâncias existentes nestes aglutinantes sob a influencia do fteido sultdriee diluido e a formação de noras
ligas, e, ainda, peei fato de que este
aglutinante consiste preferentemente
em bióxidd de silício, óxido de aluralnio, óxido de magnésio e óxido de tetento, ou apenas .em bióxido de silício, óxido de magnésio, óxido de edicto e óxido detitenio com consistência finamente granulada, e é Intimamente misturado com 20 a 100 vezes
O peso de messes ativa positiva ou
negativa, e transformado por meio de
adição de ácido sulfúrico diluido em
uma mesa pastosa, e secado, depois
de enchido em uma grade de chumbo
e antimônio, sob a ação de calo.
Um total de 8 pontos.

Requerente: Sleinens Si liaLske Aktiengeselischaft, firma alemã.
• Pontos caracterieticos de: "PiXecesso para aplicar anéis e linhas canateristicas de c& a elementbs de construção elétricos". — Privilégio de Invenção.
19 — Procesos Para aplicar anéis e
linhas coloridas caracteristleas. a • elementos de construção elétricos, ca.
racterizedo pelo feto de que um Mio
de borracha ou de material sintético
equivalente é entintado, mediante desenrolamento na Mina de uma lapiseira estereográfica ou em semelhante depósito de reserva de tinta provi.
do cern outra peste colorida qualquer, sendo a tinta transmitida mediante desenrolamento sôbre o. elemento de construçãos
Pinalmente, a dposítemte rivindica,
de acenei° com a) Convenção Inernacional e do conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade In.'
&estriai, a prioridade do correspondente pedido, depositado. na Repartição
de Patentes da Alemanha, em 6 de
abril de 1960, sob o na Si 67.942 IVee
•
75c.
.
leni total de 3 pontos.

TER.
. MO N9 117.14e
Asahl Kasel Kogyo Kabushiki Ke.1sha — Japão
Titulo: Men procesos para a produ.
ção de nitrilas insaturadas". — Privilégio de invenção.
PP-Moreen, Leonardos a Cia.
1° —.Um processo aperfeigeado para a produção de nitreis enfática Insaturadas comprçendendo a reação catalítica, em temperatura elevada, de
uma mistura gasosa de defina, amónia e oxigênio, caracterizado pelei fato de se efetuar esta reação na presença de um catalizador que é uma
combinação de pelo menos dois membros do egrupo que compreende, óxido
cuprice. penteerido de vanádio, talóxido de molibdênio, óxido de tetúrio,
óxido de bismuto e ácido fosioniollbdico.
Secruem-se os pontos de 2 .a 11.
TERMO N9 117.215
Em 18 de fevereiro de 19o.
Requerehte: Cilia Société Anonyme,
firma industrial e comercial suiça —
Suíça.
Pontos característicos de: "Processo para a 'fabricação de novos agentes aciántes". — Privilégio de Invendo.
9 Processo para i fabricação de
um sal " Monoemetalico solúvel em
água de uma 6-halógeno- 2: 4-dildroxi-1:3:5-triazina, caracterizado pela
reação entre um halogeneto cianúrico
e um sal metálico solúvel em água de
um Acido mais fraco que o ácido fôrmico, ou hidróxido' ou um óxido de um
metal, -para formar o sal dimetelico
da 6-halóeeno-2:4-dlidroxl-1:3:5-triazina e o ser dimetelico é fieutralizado
com um' Ude), ou pela reação entre
um ha/ogeneta cianúrico e o composto metálico numa proporção molecular tal que.formaese diretamente o
sal mona-metálico. prioridade:
partição de Patentes da Suíça, era 18
de fevereiro de 1959, sob o n° 69.737.
Um total de 10 pontos.
1

TERMO N° 128.128
£m 5 de abril de 1961

•—n

Requerente: Geeellschaft Der sLudiv.
Von Ron'Schen leesenwerke AG., firma indestrial e comercial suíça, cstabelecida em Gerlafingen — Alemanha.
POntos wracteristicos: "Dispositivo
para remover a fumaça_ ear fernos
elétricos" — Privilégio de Invençeo.
10 — DÍspos itivo para remover a een
TERMO N° 127.835maça(eeses de combustão) em fórnos elétricos, caracterizado por uma
Em 14 de março de IN.
neles enular que cinge de maneira
Requerente: Almliema Svenska s e-oxim e damente coaxial o eletródio
ElektrIska, Aktierbolaget, firma ixidus- no Itigs r da sua salda do terno, e
s eresenta, do seu lado interno, una
em
Suécia.
TERMO ers 121.877
renda de sucção (me se acha em coPontos caracteristieos de *Proces- munaecão
com um canal de sucção
se de fundição de caixas de estator .xistente no interior da caixa
am 10 de agasto de 1960
para Máquinas dinamo-elétricas". — Um total de 11 pontos.
Continental
Metores Company —
•
Privilégio de Invenção.
Estados* Undos de América.
Titulo: Sistena injetor de combusProoesso de fundir 1:macabra ou esTER? 10 No 129.355
tível. e-. Privilégio de Invenção.
tojo de esbato: para uma máquina
injetor de comdinaino-elétrica, cujo ectator comprebustível de fauce continuo peta um
Em 22 de maio de 1961
ende uma pilha de lâminas, sendo a
motor d combustão interna de cicaixa fundida em algum metal rela-,
tivamente pálstico, cujo coeficiente de Requerente: • Momento Cfnemical lindros mú:t'ploc tendo, unir, entrada
de ar para' cada cilindro e' um' sistermo-expansão é maior que o do fer- cempany, firma. norte-americana.
ro, processo asse, caracterizado pelo Pontoe característicos de: "Calhe tema indutor de ar 'sedo uma estrufato de que as lâminas são formadas de desca:ga". — Privilégio ee Invsn- tura de tubulação de entrada de ar
provido com uma valeula construtora
com uma aresta externa de configura- ção.
de tomada de ar ajustável e ligada
ção não-circular, e empilhadas, indi—
Calha
de
descarga
para
diseidualmente ou em grupos, com tinta positivos para' frisar cintas' de fila- com a entrada de ar do cilindro, caracterizado yr compreender uma
Ciai e comercial sueca, estabelecida mentos,
uma calha bomba
combustível tendo uma entua defasagem angular entre as lâ- que partecompreendendo
ca- trada e de
do
dispositivo
frisador,
uma salda, uma fonte de suminas ou os grupos, respectivamen- racterizada por ter a calha unia pade combustível ligada tom
te, após o que o metal relativamente
perfurada,' disposta de manei- primento
a
entrada
da bomba de combustível,
plástico é fundido em torno da pi- parede
ra a conjugar-sé com a cinta de fi- uma estrutura
de válvula medidora
lha de lâminas , de maneira que os lamentos que vai
do dispositivo de combustível tendo
uma portinhola
interstieos entre as nervuras forma- frisador e tendo um meio
de puxar de descarga de combustível
regulável
das nos planos das lâminas, são pre- ar através da parede perfurada,
pa- e uma entrada de combustível
ligaenchido, pelo metal fundido era vol. ra manter a celta frisada unida
á da com a salda da bomba de comta da pilha, sendo caracterizado, ou- parede da calha. .
bustível, e tendo uma válvula de estrossim, por um arreferimento forçado da caixa, executado após o prévio Finalmente, a depositante reivindi- cape de pressão de *combustível liage:cimento da ene.ser.et ate uma tem- ea, de acere% cem a Convenção In- gada com a entrada da válvula medi-

Re.

19 — Um SiSteria

Faindo

paratnanter uma pressão de combttti.
mel mínima na entrada da válvula
medidora de combustível e uni or./1.
cio de jato de combustível restrito de
uma áreea secional transversa -prede.
terminada fixa ararreda em série
com a válvula de escape da pressão
de combustível para estbelecer reais.
tència a descarga de combustivel au.
mentada através da válvula de escapo pelo atunento doflux o de come
hu-tivel em resposta a maior veloc.i.
dada do motor enquanto a área da
Portinhola de descarga do combustle
vel peneanece substancialmente cons.
tante. arranjo .de ajuste da válvula
medidora na portinhola de descarga e
Usada com a válvula constritora de
admissão de ar atustável, uma estrutura de conduto de entrega de com.
bustivel li g ada com a portinhola de
descarga da válvula medidora e tendo condutas ramificados, e um bocal
de' combustível ligado a cada conduta
rarieficedo e com uma admissão de
ar do cilindro, cada bocal de combua.
tirei empreendendo uma estrutura
de acoplamento tendo um conduto de
rerol , stlo de ja to sie combustível, uma
Passa g em de descarga de portinhola
de admissão de cilindro de área seccional transversa maior do que o em..
duto de admissão de jato de combute
tivel, e arranjo de admissão de ar
aberto para a atmosfera e ligado cera
a pamaeem de descarga de portinhola de admiesáo e tendo uma era
seccional transversa maior do que te
neseagem de descarga de portinhola
da admissão.
Seguem -se os pontos de na. 2 a 11.
TERMO Ná 121.967

len 12 de agasto de 1980
Requerente: Indústria Faxmaceute
ca Ba.sa — Ltda. — Rio acende di
Sul.
Título: Indústria Farmacêutica Bar
sa Ieda. — Modelo de Utilidade.
19 — Movo e original sistema di
fechamento de frascos em geral, cole
o formato .de uma talha de borrachl
ou outro material similr, tronco-cód.
ceracterizada por possuir na pari
te superior uma secção circular dl
maior diâmetro duas cavidades ci
irndricee ou cisternas, que compreett
eni tóda a altura da mesma. •
Total de 4 pontos.
TERMO $9 122.104
Em 22 de agasto de 190.
Requerente: Fetos' Taylor,
Bueno de Godoy e Alatio de Campeie
Bento — São Paulo.
Titulo:' !Temo Brinquedo. — Priva.
Wein de Invenção.
10 — Nevo brinquedo, caracterizado
por um pantografo disposto no fundo
de uma caixa, fixado à mesma por
uma de sues extremidades e provido,
na outra, de uma saliência portadora
de um fedi permanente, senda dite
pantografo acionado por meio de uma
haste de comando externo, dotado de
unia esfera disposta em um alojamento de uma placa superior, à semelhança de urna junta universal.
Total de 3 pontos.
Talt= Ne 122.106
Em 22 de agósto de lee
Requerente: indústria Madeira

8. A.— Ntiee Paulo.
Titulo: Neivo produto para caba.
legem em geral. — Privilégio de Invenção.
— NeIvo produto para embalagem em geral, compreendendo um ma. •
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terial de enchimento para proteção
das mercadorias embaladas contra
choques, batidas e similares, caracterieado por ser formado por uma pluralidade de alvéolos prismáticos hexagonais, ou de outra configuração
qualquer, feitas em papel ou similar,
justapo:tos lateralmente uns aos outros à semelhança de colmeia, e intercalados entre duas felhes de papel ou equivalente, uma superior e
outra inferior, ai colados ou mentidas de maneira adequada qualquer.
Total de 2 pontos.
TERMO N0 122.593
Em 13 de setembro de 1960
Requerente: José Angelo Canhestro
— Minas Gerais.
Título: Nôvo sistema de vedaç5o de
frascos. — Privilégio de Invenção.
19 — Nôvo sistema de vedação de
frascos, caracterizado por uma peça
cilíndrica maciça provida de dois canais e de !lenge sôbre o qual se adapta o flange de um disco com rebaixo,
o conjunto sendo fixado por um anel
roequeado internamente, que comprime o disco de encontro a peça tnaciTotal de 2 pontos.
TERMO No 12.795
Em 13 de julho de 1960
Requerente: João Ernesto Finto —
São Paulo.
Titulo: Aperfeicoamentos em latas
de tinta. — Modelo de Utilidade.
1 0 — Aperfeiçoamentos em latas de
tinta caracterizado por ter dispositivo
de peças colocados no interior da lata
e aproximidades da parte superior e
sobre o qual e onerado o pincel para
remover o excesro de tinta.
Total de 2 pontos.
TERMO N9 123.142

DIÁRIO OFICIAL .(Seção
caracterizado pelo fato- de 'pOssuir
mancai de giro indefinido no plano
horizontal, o que permite situar cômoda e corretamente o porta-lâmpada
na melhor condição de iluminação só.
bre as partes do trabalho que seja
executado com auxilio de iluminação
artificial.
Total de 5 pontos.

Dezembro de 1964

e mais une bocal Vertical, projetado
para cima, tendo contôrno recurvado,
acompanhando a curvatura da herda
dacaneca, e com furos de tópO.
Total de 3 pontos.
TERMO N9 123.388
Em 11 de outubro de 1980

TERMO 1n1 9 123.253
Em 6 de outubro de 1960
itequerente: Fords (Finsburn Limited — Inglaterra.
Titulo: Pistola para a aplicação de
compostos viscosos. — Privilégio de
Invenção.
1 9 — Pistola para roncar uni composto viscoso para . revestir cápsulas
possuindo um corpo. ao qual o composto a aplicar é !mexido o que é
dotado com uma boca de tubeira
através da qual o com posto é descer.
regodo sob o contrôle de uma válvula,
e na qual a válvula está montada exteriormente ao corpo e é Móvel deslizando transverealmente na 'hora da
tubeira, interrompendo ou permitindo
assim a descarga do composto pela
mesma.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internackmal e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.9e3, de 27
de ageisto de 1945, as prioridades dos
correspondentes pedidos depositados
na Repartirão de Patentes n3 Inglaterra, em 7 de outubro de 1P5e e 11
de janeiro de 1960, sob nos. 33.999 e
942, resp:ctivamente.
TERMO N9 123.413
Em 12 de outubro de 1960
Requerente: Manta Construtora e
Administradora S. A. — São Paulo.
Titulo: Dispositivo de fechementa
com garantia para garrafas e frascos
— Privilégio .de Invenção.
Total d 10 pontos.
1° — Dispositivo d fechamento com
garantia para garrafas e frascos, caracterizado pela combinação de uma
tampa de vedação, pelo menos em
-arte, de material flexível, provida
:e um prolongamento periférico vol
tado para baixo, terminando num engrossamento apto a ficar bloqueado
por traz de urna saliência em degxeu pertencente ao pescoço da gar.
raia ou vidro, tal saliência apresentando na parte superior uma curvatura de facilitação, de modo que a
tampa possa ser calçada sôbre o pescoço e sua borda salte sob a saliência d garrafa, enquanto o movimente inverso não pode ser efetuado Bem
rasgar pelo menos uma parte da tampa.
Um total de 10 pontos.

Em 30 de setembro de 1960
Requerente.: Elio Meengaz — São
Paulo.
Titulo: Mero conjunto de elementos
para construções em geral. — Privilégio de Invenção.
19 — Nôvo conjunto de eleir.'
para construões em geral, carece _
zado por compreender elementos piLmeticos verticais para composição de
lvenaria, feitos em uma mistura de
cimento e material fibroso ou similar
e submetido a especial tratamento
quanico, tendo secções transversais
quadradas ou retanguleres, conforme
sejam previstos para serem dispostos
formando cantos de paredes ou em
outras posições quaisquer ao longo das
mesma:, elementos 'estes providos, em
uma ou mais faces laterais, de canalotas longitudinais extendidas por todo o seu comprimento, e que justapostas às dos elementos adjacentes
formam condutos cilíndricos para a
TERMO Nit 123.414
concretagem de colunas de concreto
para ligação e suporte, e ainda dotaEm 12 de outubro de 1980
das, em um ou ambos os extremos,
de canadetas transvedsis de Co, de
Requerente: Alberto Aliberti —
localizção para vigas em concreto ar.
mado, de ligação conjunta e extrema São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em carda
de todos os elementos e colunas.
ema — Privilégio de Invenção.
Total de 2 pontos.
.•••nn••n••
19 — Aperfeiçoamentos em canecas,
estas podendo ser de qualquer tipo,
TERMO N9 128.18e
com ou sem alças laterais, mas dotada preferenternentede lastro no funEm 90 &setembro de 1960
do, caracterizados por compreende.
Requerente; Nicolan de Almeida rem uma tampa transparente, disposGarcia — Minas Gerais.
ta encaixada na borda livre interna
Titulo: Nôvo modelo de aparelho de da caneca, e com aba externa supeiluminação com lâmpada flourescente. rior limitadora do dito encaixe, tame- Modelo de Utilidade.
pa esta ainda provida, próximo de
lã — Nóvo modêI0 de aparelho de suas bordas, e em posições diametralihinitnação com tampada flufflecente mente opostas, de um pequeno furo

Requerente: Mário Pedro Veiellog
— São Paulo.
Titulo: Dispositivo para picotar
tampas metálicas. — Privilégio de
Invenção.
1° — Dispositivo para picotar tampas metálicas, caracterizado por com.
preender inicialmente um corpo cilíndrico tubular, provido internamente
de trecho rosqueado, onde se aplica
um disco de base, de altura reguláml bem como de um degrau interno
circundante corpo este ainda dotado.
em sua borda livre superior. de pequenos dentes cónicos internos, re gularmente efastedas entre si.
Total de 4 pontos
• TERMO No 125.300
Em 28 de dezembro de 1.960
Requerente: Georg Neidl. austríaco,
engenheiro, resistente em Berlim —
Alemanha.
Pontoe caracteristicos: "Máquina
para triturar e ou para bombar materiais a remover, eventualmente sob
aomoeeneinecão e mistura eimultaneas , e processo para a preparação de
metereis e cornos com emprego desta
-e e (iter e ". — Privilégi o de Invenção.
ie _ o .eceeso rara e, peeparação de
me ter'al f i lopeo de acôrdo com o %d'no de re t en t e ne, 115.895, caracter!.
^Afio nein fato de para a produção
Isolamentos térmicos e
le TYI n MS,
'cil s r eos, servi rem de material de
nartidn. deenerdícias demadeira, tais
corno ae que resultam na Indústria
nane], e de se triturarem è.stes
e -eperticere nela passa gem através de
eme bombo de prato oblíquo de acôr10 com o termo de patente n9 13.728
com adiria') simultânea de uin liqui10. eltoetncio- 9e o efeito triturador
nele fa to dP se escolher, para o proceeso de trituração, bombas de prato
reinemo com um -tamanho corresponlen t e eo e d entes e das ranhuras.
Firolmente. o depositante reivindici. de scerdo com a Convenção In'eenaci ere l e de conformidadecom o
-rti eo 21 do C'édieu da Propriedade
Trein o-einea prioridade doe correenondentes pedidoe, depositados na
R eparticão de Patentes da Alemanhe. em 29 de dezembro de 1959, 15
ee janeiro de 1980. 13, de fevereiro de
1 960, 18 de fevereiro de 1960, 28 de
-riarço de 1980 e 8 de abril das 1900.
sob Os números N 17.700 V1T-76 b.
N 17.'7431 Ts-59 h, N 17.883 Ia-59 b,
e N 18.141 Ia-59 b. respectivsmento.
N 17.905 Ia-59 b. N 11.644 'VTI-55 a
tin totel de 16 pontos.
N° 125.95e.

completamente misturada com agua
e' então deixada estratificar de mode
geie uma fase aquosa é formada no
tapo do liquido de alta densidade, e
a camada de água junto com o todo
da matéria sólida é separada do liquido de alta densidade. — Primada-,
de: Israel, em 28-1-1960, n° 13.421.
Seguem-se as pontos de na. 2 a 8..
TERMO N9 125.978
Em 18 de janeiro de 1981
Requerente; Jack R. Shepard, norte-americano, técnico, residente em
Wyne, Nova Jersey, Estados Unidas
da América do Norte.
Pontas caracteristicos: "InstalaçãO
automática para sinalização e controle de trens". — Privilégio de Inven.,
çá.o.
19 — Instalação automática de ainalização e contrôle de trens, caracterizada por compreender, em combinação: meias em cada trem, operando
no sentido de transmitir peribdicae
mente sinais que correspondem à distância até então percorrida pelo respectivo trem; e meios, em uma estação central, que recebem os sinais dos
vários trens e retransmitem a essas
últimos ordens adequadas, rcsponsivos
aos sinais deles recebidos, a fim do
manter com segurança unia pauta desejada de operação ou trafego doe
trens.
Finalmente, o depositante re1vi2idica,
do acordo com a Convenção Internacional e de conformidade com o eae.
tigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Batentes dos Estados Unidei
da América do Norte, em 18 de Jun.
no de 1980, sob o n9 2.987.
Um total de 19 pontos,
TERMO N9 127.259
Ikm

28 de fevereiro de liel

Requerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft, sociedade alemã,
industrial, estabelecido, ni Leverkusen
— Bayereverk, República Federal
Alemã.
Ponto característicos de: "Processo
de preparação de ésteres tiofosféricoe
tiofosiónicos e tiefeeliniecks" • — Privilégio de Invenção.
1° — Processo de preparação de ésteres tiono_fasfóricas, tiono-fosfônicoe
e tiono-fosfinicos, caracterizado pelo
fato de fazer reagir monocloretos de
ácidos (ésteres) tiono-fosferricos, tiono-fosfônicas e tiono-feeffnioos com
p-nitrofenois que trazem, cada une,
um átomo de halogênio ou um grupo
alquila de baixo peso Molecular em
ambas as posições contiguaa ao seupo nitro.
Um total de 2 pontos.

Em 18 de janeiro de 1981
Baker Perkins Holdings Limited —
Inglaterra.
Titulo: Aparelho para a recuperação
de líquidos de alta densidade de suas
misturas com sólidos. — Privilégio de
Invenção.
1 9 Um procesos para a recuperação do liquido de separação de alta
densidade de matéria sólida obtida
como sedimento e fração notada, respectivamente, em processos de separação de imersão e flotação, caracterizdo porque a mistura de matéria
sólida e liquido de alta densidade •

Requerente: Arturs Jankauskis e
Valdis Jan.kauskis — São Paulo.
Pontos caracteritiscos de: "Nôvo
processo continuo de separação das
particulas de argila em frações multiplas de dimensões determinadas".
19 — "Nôvo processo continuo de
separação das particulas de argila em
frações multiplas de dimensões determinadas", caracterizam-se pelo fato de a suspensão de argila defloculada ser admitida nosistema de sepae
reção em fluxo constante e predeterminado.
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MARCAS DEPOSITADAS
.aa
Pabifeação fe4ta de acórdo com o art. 230 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçáo corrieçar
marrar ço prazo de dO dias para o deferiMento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
gasiemal da Progaledade 3adnatrial aqueles que- se julgarem prejudicados coni a concessão do registro requerido
,
•
Tarmo na 656.552, de 17-8-1964
Usina Três Poderes Limitada
São Paulo

Klemilde
indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Leites, queijos, manteiga, margarina, chocolate, cremed e leite, coalhada
Têrmo a' 658.553, de 17-8-1964
J. S. A. Estofos Limitada
listado da Guanabara

J.-S.A
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Ara distinguir: Móveis residenciais
656.554, de 17-8-1964
Têrmo
Adnan Ahmad Dargham
São Paulo •

SULTAN
INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classe 8

Para distinguir. Abajour, acumuladores,

acetinômetros, amortecedores de rádio
• freqüência. anemómetros. aparelhos
de televisão, aparelhos de ar condidonado, aparelhos para iluminação. Inclusive os considerados acessórios de veiculo', aparelhos para anúncios macaatroa, aparelhos aquecedores e medi-

dores, aparelhos cromográficos. aparelhos de .barbear elétricos, aparelhos te-

giztradores e medidores de distancias.
aparelhe:3 para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás. aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos, apare- 1MS cinematográficos, aparelhos automáticos para acender e regular gás.
aparelho para separar café, aparelhos
Para aquecer edificios, aparelhos para
experimentar drenas, aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de ótica.

aparelhos pulveriz4ores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-quitnicos. aparelhos pata
recepção e reprodução de sons e soaidos. aparelho, automáticos elétricos de
passar, aparelhos para espremer frutas

e legumes, aparelhos de alta tenslo.
aparelhos de croteçáo contra acidentes
de operários, aparelhos afiadores de
ferramentas, aparelhos distribukfores de

tablin é de desinfetantes para instala
clies sanitárias. aparelhos esterilizado
res, aparelhos oazeificadores, aparelhos
cara análises, aparelhos ozonizadores,
aparelhos nasteurizadores, aparelho" re•
estabilizadores da pressão
au'adores
e da fluxo de gases e líquidos, apare.
J oe pare salvamento e para sinaliza

cão, aparelhos para escampristas, apa- veteiras, sorveteiras elétricas caseiras, parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
relhos para .limpar vidros, aiSarelhos saqueies, sinaleiros, sereias de alarme, em barra, ferro manganês, ferro velho,
para .combater formigas e outras pra- soldadores elétrico', toca-discos, toma- gusa em bruto ou parcialmente trabagas, aparelhos automáticos acionados das e interruptores elétricos, tarneiras, lhado, gusa temperado, gusa maleável,
pela introdução de moedas, aparelhos tubos acústicos termômetros para obser- laminas de metal, lata em %lha, latão
espargidores, aparelhos e instrumentos vação meteorológica, telescópios, tacô- em Rilha, latão em chapas, latão em
de cálculo, aparelhos para observações metros, televisão, taxímetro, torradores vergalharas, ligas metálicas, limalha&
sismicas, aparelhos termostatos, adia- de cereais, trenas, transformadores, te- magnésio, manganês, metais não trabanta:seiras, aspiradores de pó, acrôme- lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés lhados ou parcialmente trabalhados, iastroas . acendedores elétricos, alto falan- para fotografias, válvulas para rádios, reis em massa, metais estampados,
metais para solda, niquel. zinco
tes, aplicadores elétricos, antenas, ba- válvulas de. descarga, válvulas de reterias de acumuladores, baterias, balan- dução, vacuómetros, válvulas elétricas
Termo n° 656.558, de 17-8-1964
de vácuo, ventiladores
ças comuns e elétricas, barómetros, biMui 8 cle Limitada
nóculos, bitolas, bobinas, bobinas eléProrrogação
Urnas no 656.555, de 17-8-1964
tricas (exceto para . fins curativos).
Adnan Ahmad Dargham •
Rio
Grande do Sul
botões de campainhas elétricas, bombas
São Paulo
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, baritas para
Classe 40
bicicletas, caixa de descarga, câmaras Para distinguir: Móveis em gera, de
PRORROG.ACi0
frigorificas e fotográficas, chassis de metal, vidro, de aço ou madeira, estorádios, chaves elétricas, chaves, campainhas, cinematógrafos, cronômetros, fados ou 'alio, inclusive móveis para eacronógrafos, combustores de gás, cidô- critório. Armarias. armaarioa para bametros, cristais de rádio, condensado- nheiros e para roupas usadas. &imolares comutadores, cortadeiras para foto- das. acolchoados para móveis, bancos,
grafias. chaves de alavancas, chaves balcões, banquetas, bandejas, domiciliaautomáticas, capacitares de bloqueio, tu, berços, biombos. cadelras, carrinh
capacitares eletroliticos, calibradores, para chá e café, conjuntos para dor
conservadeiras . para peixes e carnes. mitórios. coajuntos para sala de lanenceradeiras elétricas,' escalas para rá- tar e ida da visitas, conjuntas pau
.
Classe 48
dios. estufas, engenho de assar carnes, terraços, jardim e praia, casqueta* et&
encomiadas de cabelo' elétrico. empar armários e gabinetes para copa e co- Para distinguir: Perfumes, enlodas,
Moleiros, esticadores de Juvas, espelhos zinha , camas. cabides, cadeira" gira - tratos agua de colônia, água de toucade plástico para eletricidade, esteriliza. guias, Cadeiras de balanço, caixa de dor, água de beleza, agua de guiam
dores, extintores de incandip, ferros ela- radio, colchões, colchões de mola, dis- agua de rosas, agua de alfazema, ding
tricas de passar e engomar, ferro de pensas, divisões, divans. discotacas de para barba, loções e tônicos para os
soldar elétrico., filtreis e aparelhos fil. madeira. aspreguiçadeiram guarda-rou- cabelos e para a pele, brilhantina, bativantes, filtros para . óleos, filmes fala- pa& estantes, mesas, mesinha& ani- dana, batons, cosméticos, fixadora'
dos, fogões, fogareiros elétricos. fusi. nhas para radio e televisão. mesinha de palita-dos, petróleos, óleos para Os
'reis, filmes revelados, faróis como aces- para maquina de escrever,, móveis pa- cabelos, cretae evanescente, cremes gots+
sórios de veículos para sinalização e lmado, molduras para quadros porta- durosos e pomadas para limpeza da pepara iluminação em geral, fôrmas elé- retratos, poltronas. poltronas camas, le e "maquilage", depilarias, desodorantes, vioagre aromático, pó de arrof
tricas, fervedores, frigorificas, lote:meprateleira* porta-chapéus, sofás,
• talco pefumado ou não, lapis para
tros. fios elétricos. ' filtros de interferênsofás-camas. travesseiras e
pestana e sobrancelhas, preparados para
cia, fonógrafos. garrafas térmicas, gavitrine"
embelezar cílios' e olhos, carmim paru
sômetros, geladeiras, globos para lâm
o rosto e para os lábios, sabão e creme
padas, globos para lanternas, globos
Têrmo a° 656.556, de 17-8-1964
pára barbear, sabão liquido perfumado
terrestres para ensino, gravadores de
Importadora Açoiandi Limitada
sons. holofotes, hidremetros. incubado.
ou não, sabonetes, dentifrícios em Pes
São
Paulo
res, indicadores de vácuo, instrumentos
me; escovas para dentes, cabelos, imbu
de alarme, interruptores, isoladores, lâme aios, rum de louro, saquinho ',eflua
padas fish,' lamparinas, lactômetros. lentudo, preparados em pó, pasta, ligai.
IMPORTADORA
tes liquidificadores, lanternas mágicas
do e tijolos ara o tratamento das unhas;
lanternas de pilhas, limpadores de padissolventes e vernizes, removedores da
rabrisas, luzes trezeiras para veiculas. AÇOLANDIA LTDA
cuticular: glicerina perfumada para o*
lunetas, maçaricos-de soldar, caldear e
cabelos e preparados para dsecolo.
tons, medidores, medidores elétricos.
rir unhas, cibos e pintas ou sinais articernir, magnetos, marcadores de passaficiais, óleos para a pele
Nome Comercfal
microscópios. tnisturadeiras, Máquinas
Tèrmo
n• 656.559, de 17-8-1984
falantes mostradoras para rádios. miTêrmo no 656.557, de 17,8-1964
Masi 81 Cia. Limitada
crofones. máscaras contra gases; micra:Importadora Açolandi Limitada
Prorrogação
metros, níveis. óculos, objetivas fot>
São Paulo
.
gráficas, pilhas elétricas, podesnetrot.
Rio Grande do Sul
pluviactieosa. pinos e tomadas, panela
ee pressão, pilhas secas elétricas para
transistores, pistolas de pintura, plaga
PRORROGAÇÃO
painéis de carros, quadros distribuidoINDUSTRIA BRASILEIRA
res, pick-ups, para-raios: propulsores.
queimadores de óleo. quadrantes e sextantes para observações astronômica,
Classe 5
refrigeradores, rádios transistorizados,
industria Brasileira
refletores reostatos. relógios de ponto, Aço em bruto. aço preparado, aço
de pulso. de bolso, de parede, desperta- doce, aço para tipos, aço fundido, aso
Classe ti
dores,. contadores e medidores de quan- parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
tidade e volume, radiadores, rádios. re- refinado, bronze, bronze em bruto ou Para distinguir: Perfumes, essências, eir,,
tentores de graxa e óleo, receptores, parcialmente trabalhado, bronze de tratos, água de colónia, água de toucaregadores automáticos, registros para manganês, bronze em pó, bronze em dor, água de beleza, água de quina,
vapor, gás, água e outros líquidos quan- barra, -em fio chumbo em bruto ou água de rosas, água de alfazema, água
reatores para luz fluorescentes. refrige- parcialmente Preparado. cimento me- para barba, loções e tônicos para mi
ração 'doméstica e Industrial, registra- tálico. cobalto.. bruto ou parcialmente cabelos e para a pele, brilhantina. ban.
dores, resistências elétricas, reles, soo. abelhado, couraças, estanho beato ou dana, "batons", cosméticos, fixadores,

AÇOLAN DIA
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de penteados, petr6lects, óleos para as cabeloa • preparados para dsecolo• • removedores de manchas; solventes gaba, caiou ad*lea, cadeiras giracabelos, creme •evanescente, cremes gor- rir unhas, dios e pintas ou sinais arti- para desengorduras e limpar máquina- unia; cadeiras de balanço, caixa de
ria e equipamento elétrico e industriai: radio, colchões, colchões de mola, disBalais, óleos para a gele
durosos e pomadas para limpeza da
agentes para desengordurar metal; subs- pensas, divisões, divans, discotecas da
peie e "maquillage" depilatórios, desoTérmo a° 656.562, de 17-8-1961
tancias químicas para remover poeira, madeira, • esprgeulçaddras, gqarda-rou*
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
Masi & Cia. Limitada
graxa, tinta, ferrugem e escamas: agen- pas, estantes„ mesas, mesinha*, mala
e talco perita:nado ou não, lápis para
Prorrogação
tes para remover nódoas; agentes para abas para rádio e televisão, mesinha
• prataria e soUrancelhas, preparados para
R:o Grande ao Sul
ernbeiezar cilhas e olhos. aarman para
lavagem e'alvejameatoa e outras. suba- Para máquinas de escar,ver, móveis pa.
tancias para uso em* lavandaria; prepa- na fonogralos, para rádios e para teo rosto e para os lábios, sabão e crame
para barbear, sabão liquido perfumado
rados para polir, esfregar e abrasivos levisão, molduras para quadros oortaa
PRORROGAÇÃO
ou não, sabonetes, dei:abica:ia em 'po,
limpezaretratos, poltronas, poltronas-camas, prapasta ou liquido; sais per. tumauos para
te/eiras, prota-cbapeus, sotas, sofas-ca.
Tétano
239
656.565,
de
17-8-1964
banhos, pentes. vaporizadores de perlaizaa, travesseiros. vitrines
• Pensylvania Sul Artigos Para
me; escovas para dentes; cabelos, unhas,
e duros: dum de louro, saquinho perfumado, preparados em po. pasta. iiqui.
do e tijolos para o tratamento das malas
dissolventes e vernizes, removedures da
cuticida; glicerina perfumada para eia
cabelos e preparados para deacoiorti
unhas. calos e , pintas 01 sinais *Mb• ciais, óleos pura a ,pde -

n• n

Pensylvattia
•

Termo n9 656.560, de 17-8-1961
Cia. Limitada
Masi
Prorrogação
R.o G .trilz do Sul
PRORROGACÁO
•

TIRAGEtAX
Classe , 46
distinguir: -Artigos e preparações
Para —
para conservar, polir e limpeza em
geral, a saber: algodão preparado para
limpar metais e móveis, anil, amido,
azei da Prussia e Ultramar para lavanderia, alvaiade, abrasivos quando
para conservar' e polir, barrillia, bucras
para limpar e polir; céra para assoa;
lhos, composições para limpar maquinismos, carbonato de potassa, cera para
lavanderia; detergentes, extratos de.
anil; flanelas preparadas para limpar
'metais e móveis, fécuk. para tecidos,
fosairos; goma para lavanderia e lavadeira, graxas para calçados; liquidos pa
tirar manchas e .branquen roupas;-ri'
'óleo para limpeza de carros; pomadas
• para calçados, Pasta para olir, preparados químicos para ta 9uraria e lavanderia próprios para tirar manchas de
roupas, preparados para lavar, pós de
brunir metais; soda pafa lavanderia, sabão em pó, sabão comtun, saponáceos,
sulfato de soda, silicato de sóclios, soda
cáustica; tijolo de polir; velas

Escritórios Limitada
Rio Grande 'do Sul

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essénalas, ex.
tratos, água de colônia, agua de toucador. ápva de beleza. água de quina,
agua de rosas, água de alfazema, água
Para barba. loções e tônicos para os
cebelos e para a pele. brilhantina, bandearia. 'batons'. cosméticos, fixadores,
de penteados. petróleos, óleos pára os
capelos. creme -evanescente., cremes gordurcisos e pomadas para limpeza da
pele e "inatmillaae' . depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de. arroz
e talco periumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embeiezar cilicia e olhos, _ carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e crema
para barbear. sabão liquido parktnado
ou 'não, sabonetes, dentitiitsos em pó,
pasta ou liquido:- sais per , 'Imados para
banhos, pentes. vaporizadures de pedia
Cae: escórias para dentes. cabeais unhas,
e dlios; dum de louro. saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos para.° tratamento das unhas
dissolventes e vernlzas, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparadoS para descolorir
unhas, dlios e pintas ou sinais adita
ciais, óleos_ para a peie
Termo n° 656.564, de 17-8-l9U4
uarboriite S. 'A., indústria da
Borracha
Rio Grande do Sul

Térmo ao 656.569, de 17-8-1964
Companhia de Cimento Portland
Barroso
'Prorrogação
Estado da Guanabara

Indústria Brasileiro' PRORROGACÃO
•
•
Classe 17
Para distinguir: Artigos para escritório
sm~
almofadas para carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas. - arquivos,
borrachas, berços para mataborrões.
.fflem(hin/WwWfaa
borrachas para colas, b.ochas para desenhos, cofres, canetas, canetas-tmtetro.
canetas para desenho: cortadores de
papel, carbonos, carimbos, • carimbadoNome Comercial
res, cola para papel, coladores, compasTêm° m? 656.570, de 17-8-1964
•
sos, cestos para correspondência, deseS. A. Moinho Santista indústrias
nhadores, datadora, estojos para dese, - Gerais
nho, estojos para canetas, estojos com
São Paulo
minas, esquadros, estojos para Japis, espetos eatiiétes para papeis, furadores.
fitas - para máquinas de escrever, grafa
tes para lap.seiras, goma arábica, grampeadores, lapis em geral, lapiseiras má
quinas para apontar: lapa. minas para
grafites, minas para - penas, máquinas de
escrever, máquinas de ,calcular, matuta
tndústria Brasileira
nas de somar. roaqu.nas dp multiplicar.
mata-gotas, porta-tinteiro, oprta- córim
Classe 23
boa, porta-lapis porta-canetas, porta
Para distingui : Tecidos em geral
cartas, prensas,. Prendedores de papéie
percevejos para papéis, perfuradores
Termo a' 656.571, de 17-8-1964 ,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils Indústrias Elétrica e Musicais Fábrica
. para. mimeógrafo. tintas e tinte rof
Odeon S. A.
Prorrogação
Térmo n9 656.566, de 17-8-1964

Penda:- Pluma

Imaribo S. A., Indústri e Comércio
• Santa Catarina

,IL
-1I -s.- 14i-2)

Estado da Guanabara

PRORROGAdp

Tèrmo no 656.561, de 17-&-i"`"
.11ndlistris Brasilelra
Masi & Cia. Limitad:
Prorrogação
•
I
Classe 16
Rio Grand:. do Sul
•
a:a d;.,tinguir: ft/Tad:iras para ekinstru- í
Classe 48
ÇÕCS a saber: vigas, ripas, caibros
?ara distinguir: Perfumas. essências, e:.
Termo no 656.567, de 17-8-1964
tratos água de colónia, agua de toucaImaribo S. A., Indústri e Comércio
dor. agua de beleza, .agua de quina
Santa 'Catarina
água de rosas, água de alfazema, água
Classe 17
para barba, loções' e tônicos para os
INDUSTRIA BRASILERYL
Para distinguir: Arquivos de madeira,
cabelos e para a pele, brilhantina. bati
INDUSTRIA
BRASILEIR
mesas
de
desenho,
planchet3s,
cofres
de
alolina, batons. cosméticos, fixadores
madeira
de penteados. petróleos, óleos para os
Classe 36
Claêse 6
cabelos, creme evanescente, cremes gor Para cli,tinguir: Samlállas, palmilhas.
Para distinguir: Alliaotolias (parte de
Tèrmo n° 656:568, de 17.8.1964
• duroso's e pomadas para limpeza da pe placas para sandálias, sapatos, 'botas
força de mola;
Imaribo S. A., Indústri e Comércio máquinas), motores
lt e "maquilage. depilados, desodogalochas e alpargatas
a.otores elét:icos e freios utoznáticok
Santa
Catarina
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
para motores elétricos e à força de
Classe -40
• •
Têrmo a° 656.563, de 17-8-1964
e talco pefumado ou não, lapis para
mola (partes de máquinas)
Para
distinguir:
Moveis
em
geral,
de
Masi
Cia, Limitada
pestana e sobrancelhas preparados para
metal, vidro, de aço ou madeira esto.
•
Prorrogação
embelezar dlios e olhos, carmim para
Tarmo no 656.572, de 17-8-1964
fados ou não, inclusive moveis para es. Inm -triaa Métric.s e Musicais Ftbric.
do Sul
o rosto e para os lábios, sabão e creme
critorio. Armários. armados para baPara barbear sabia. liquido perfumado
Odeon S. A.
nheiros e para roupas usadas, alm.ifa
ou não. sabonetes aeatifriclos. eu: pb.
Prorrogação
PRORROGACAO
das,
acolchoados
para
moveis,
bancos
Ma ou liquido sais perfumados para
Estado da Guanabara
balcões, banquetas. bandejas, -domicilia.
banhos, pentes, vaporizadores de perfc.
Classe 11
res berços; biombos, cadeiras, carrinhos Para distinguir; Agulhas de diafrágnsa.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Maquinista
para chá e caf& conjuntos para -loa agulhas de pressão, agulhas -de reproe dllos, rum de louro, saquinho perfis.
mitiSrlos. conjuntos para 'sala de ran dução e agulhas de gravação e graduamedo, preparados em Pó. Pa sta, liquitar e sala de visitas, conjuntas para ção todas essas agulhas para apare/11PC
do e -tijolos ara o tratamento das unhas, Para distinguir. Prepa-2.o:, p '
dissolventes e vernizes, removedores da za; sabões (não perturnglo:>) e deter terraços, jardim e praia, conjuntos de lhos de reprodução de som e ravaçan
'cutictdart g/R*0a perfumada para os gentes: solventes para limpeza a arco arrnarios e gabinetes para copa e co
de som

MARIO OFICIAL useçao 1113

Quarta-feira 23.
Térmo n° 656.573, de 17-8-1984
1. A. Motoro Santista Indústrias

Bouturismo

Paraná

Paugens, Excursões e
Cambio Limitada
Paraná

Á:amarelai Nutro:
Classes: 11 — 1/ — — 36 -- 41

Titulo

Térmo a° 656.579, de 17.8-1964
Botai:riamo — Passagens, Excursões e
Oimbio Limitada.
Paraná

éoupe para vialari
Classe 33
Frase de Propaganda
Classe 32
Termo n9 656.5à0, de 17-8-1964
Para distinguir: Álbuns, anunelos em Bonturismo — Passagens, Excursões e
ieraj e especialmente ena televisão; broCãmbio Limitada
shuras, catálogos, folhetos, impressos
Paraná
em geral, jornais, livros impressos, papéis de música e outros papéis impres,
1-•St:••
tos peças cinematográficas, peças teacais, peças de televisão, programas ra- flofónicos, programas de cinema, profiiertuatstaiP
gramas de televisão, propaganda em
geral, propaganda radiofônica, em tele»
visSo, em jornais, publicações em geral
e revistas ' •

Poime para viajar!

Termo n° 656.574, de 17-8-1964*
Arnildo Livio Atkinson
Rio Grande do Sul

ATKINSON WEST

•

Termo n9 656.575, de 17-8-1964
Joso Anastacio da Luz
Rio Grande do Sul

PECOLIO DE VIAGENS,
FÉRIAS E TURISMG
Casse 32
Para distinguir: Almanaques, anuários,
albina impressos, boletins, catálogos,
edições impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas,
orgáos de publicidade, programas radiofónicos e rádio-televisionados, peças
circenses s revistas

Joaillióis di_ Pari,
ClasSe 13
Para distinguir: Jóias verdadeiras; Alie
de fantasia; pedras preciosas ou mak
preciosas lepidadas; imitações de pedral
preclosa.s e semi-preciosas trabalhada{ .
pérolas verdadeiras; pérolas cultivadal
••nn

ne 656.592, de 17-8-1964

Windsor Turismo S. A.
Estado da Guanabara

WINDSOR

Termo no 653.534, de 17-8-1964
Bonturismo — Pasagens, Excursões e •
Classe 33
Cambio Limitada
Para distinguir: Turismo, viagens, boa
Paraná
pedagens, compra e venda de passagem!
e cruzeiros turisticos
Cia.sse 50
Para distaiguii: bilhetes de loteria, car- —
Termo 119 656.593, de 17-8-1964
tazes impressos, cheques, clichês, carBinpreza de Propaganda e Venda
tões termoslasticos (.1.: identidade, eti•
'Doi:acalque" Limitaila
quetas impressas, latis-as, folhinhas imEstado da Guanabara
pressas, notas promissiSrias, passagens
.aéreas, mariticaaà e -terrestres, recibos e
rótulos
Termo .n9 656 .536, de 17-8-1964
Casa Hírata de Modas Limitada
Paraná

Classe 33
Fase ds Propaganda.

Termo n9 656.581, de 17-8-1964
. Cárribio Limitada
' Paraná

Casa Hirata de

Classe 33
Para distinguir: Publicidade em gera'
Promoções e venda, e Propaganda Co'

mercial

Modas

fndú fri. Brasileira

, •
Classe 36
Para assinalar ed istInguir: genericamente os artigos da classe, a saber:
Artigos de vestuário de tôda sorte,
Inclusive de esporte e para crianças

Térmo n° 656.591, de 17-8-1964
loailliers de Paris Limitada
Estado da-Guanabara

Termo n° 6.56.583, de 17-8-1964

.Tèrmo a° 656.578, de 17-8-1964
Comercial Cruzeiro Limitada

Gerais
Silo Paulo

Dezembro de 1964 4727

Classes: 12 — 36
Titulo

Têrmo n° 656.594, de 17-8-1964
Guiai? S. A. — Investimento
Estado da Guanabara •

Termo "n9 656.587, de 17-8-1961
Serraria Santo Antonio Limitada
Paraná

11 O E ièj É'd 1. L

•Serrana
anto Anionio

carnet DE VIAGENS,
hontunsmo

si v*IØSIZAC*O
Classe •33
Sinal de Propaganda

Classe 32
Para çl-ssiaguir: Almanaques, anuários,
aibuns impressos, boletins, catálogos.
edições impressas, folhetos, jornais, tivios impressos, publicaçõeS impressas,
Classe 33
orgsos de publicidade, programas raTítulo
rádio-telivissinados, peças
diofônicos
teatrais e cinematográficas, programas
Termo no 656.576, de 17-8-1964
:omercial de Cereais Cristo R:deutor diol'emicos e rádio-telivisioriados, peças
circen.ses e revistas
Limitada

IMOBILIÁRIA LUZ

Classes: '1
Titulo

33
*

Termo no 656.588, de 17-8-1964
•
Nissin Behár
Rio Granded o Sul_

•

Termo n° 656.595, de 17-8-1964
Guinle S. A. — Investimento!
Estado da Guanabara

Emprasa Behar
Puhlicidaae em Cinera
- as

Classes: 8 — 32 — 33 — 50
Termo no 656.582, de 17-8-1964
Frase de Propaganda
Bonturisms — Passaaens, Er.cursões • e
Cambio Limitada
Termo no 656.589, 'de 1741964
Paraná
Cristo Redentor
Nissin Behar
Rio Grande do Sul
Clai*.se 50
incMitrie. Brasileira
Para distingui Bilhetes de loseria, car.
•
tazes impressos, chequés; cumes, carClasa,t 41
tões termOslásticos ds Identidade, etirara assinai:ir e distinguir gsnericamen- quetas
:mpressas, faturas, folhinhas ims' te os artigos da clas.:e, a saber: Subs- pressa% notas promissórias, passagens
t -tânclas alimcnticias e seus ia:mirados;
Classes: 8 — 32 -- 33 —
e terrestres, recibos e
Ingredientes de aliai:silos, e:est:nelas aéreas, marítimasótulos
IL ,
Titulo
Termo u° 656.577, de 17-8.•1964
Termo no 656.590, de 17-8-193t
Termo n° 656.585, ae 17-8-1964
Interms,Istris de Imóveis Limitada
Equilas — Equipamentos de LaboraCafé Vale do Ivai Limitada
Grande do Sul
tório limitada
Paraná
Rio Gmnde do Sul

Publicidade. Behar,

T ,:ria
!nternle: 2

de

Ircáve:::, Ltda.

Café Vate

04

tvai

Casses: 33 — dl Nome Cometelal

Titulo

de recibos, etiquetas e prospectos

Termo no 656.596, de 1741964

Aunei° Gifalli Sobrinro
&to Paulo

EQUIAB
Classe 10
Para distinguir: Instrumentos, máquinas,

•

Classe 50.

Para distinguir: Apólices, publicações
em revistas relacionadas com laves*.
mentos e fundo de valorizaçllo, impread
aos em geral, talões de cheques, taltlea •

¡aparelhos, petrechos e equipamentos paia laboratórios

Indústria Brasileira)
Classe 46
Para distinguir: Detergente

472v - utuarta-teirst

Têrmo O 656.597, de 17-8-1964
Indag — Indústria de Adubos
Granulados S. A.
São Paulo

' 111).
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cabelo, glicerina perfumada, lápis para
Tanso a' 656.604, de 17-8-1964
Botim S. A. — Comercial, Importado- maquilagem, liquidos para maquilagem
e embelezamento da pele, loções, óleos
ra e Exportadora
Estado da Guanabara perfumados, pastas dentifrícias, pentes
para cabelo, petróleo para cabelo, pea-

ND
Indústria Brasileira
Classe 2

1nnu5tr1a Brasileira

Para distinguir: Adubos

Classe 50
Para • distinguir: Impressos

Têrmo ag 656.598, de 17-8-1964
Santapaula Melhoramentos S. A.
São Paulo

Termo n9 656.605, de 17-8-1964
Ion--hank Limitada, Distribuidora de
Valores •

Interbank Lida,

Santapaula lateclube
•
Classes: 33 — 41 — 42 — 43 — 44

e 49
Titulo
Termo ri.9 656.599, de 17-8-1964
Far-Joun Er Cia. Limita
Estado da Guanabara

• Distribuidora de Valores
Estado da Guanabara
Nome Comercial

Têrmo no 656.606, de 17-8-1964
Interbank S. A.. Crédito, Financia• inento e Investimentos

Classe 36
Para distinguir: Confecções de roupas
para senhoras, artigos de, vestuário de
toda sorte inclusive eiporte
• Termo no 656.600, de 17-8-1964
J. Coelho Carvalho Limitada
Estado da Guanabara

A Nova Vila
Clames: 35 — 36

-

Titulo

Termo no 656.601, de 17-8-1964
Abernézer de judas Guimarães
Estado da Guanabara

Classe 48

Classe 6

Termo no 656.602, de 17-8-1964
Para distinguir: Indústria de máquinas
Bosim S. A. — Cornercial,„Imporrado- e 4ornos para padarias, confeitarias e
ra e Exportadora
fabrico de biscoitos
Estado da Guanabara
Termo 'no 656.608, de 17-8-1964
T'aulo Roberto de Medeiro
Albuquerque
Estado da Guanabara

20&m
Classe 33
Titulo

Indústri e Comércio Limitada
Sí.J Paulo

ITA1.0-BRASILEIRO BENEZATH

Termo no 656.613, de 17-84964
Intercâmbio Italo-Brasileiro Importação,
Indúrtria e Comércio Limitada
Sio Paulo

Para distinguir: Um prearado, para c
cabelo

Classe 49
Para distinguir: Brinquedos, jogos
passatempos
Classe 50
Sinal de Propaganda
Para distinguir: Indústri e Comércio de
metais
Termo no 656.616, de 17-8-19434
FAhrica de Calçados Nilza Limitada
Termo n° 656.612, de 17-8-1964
Estado da Guanabara
Intercâmbio Italo-Brasileiro Importação,

Para distinguir: Aço em bruto, aço pura tipos, aço para molas, aço instrumental e rápido, bronze de , minganos,
• Termo n° '656.607, de l7-8-1964
bronze, bronze em p, em barra e em
Interbank S. A„ Crédito, Financia- fio, cabos de aço, chumbo em pães. romento e Investimentos
los ou chapas, estanho em bruto, ferro
r-t2do da Guarmhara
ou cantoneiras, galvanizadas, guza, fundido para cubilhas em bruto, ferro . e
aço em barra e em chapas, lâminas de
metal, ligas de estanho ou chumbo, iigas metálicas não trabalhadas em lingotes,' metal para chapear, metal para
tipos, pastilhas, peças fundidas, forjaClasse 50
das e laminadas de metal parcialmente
Para distinguir: Impressos'
trabalhadas, eças em bruto para chaves,
peças fundidas de metal em bruto, pe
Termo n° 656.610. dei 7-8-1964
ças forjadas em bruto, placas ou chaIndústria de Fornos e Estufas Ideal pas metálicas, plaquê, prata, niquel em
Limitada
bruto, lâminas, barras e fios, solda tiEst.do da Guanabara
tânio, tungsteno, vareta e zinco

indústria brasileira

Estado da Guanabara

Termo n, 656.611, de 17-8-1964
Geraldo Hilario Bessa
Estado da Guanabara

Classe 50
Para distinguir: Impressos

Hené Jurema

Tdrino at) 656.45, de 17-849154
Mauricio Marcos Nruek .

fumes, pomadas para maquilagem, pó
de arroz, pós para unhas, preparados
para . alisar os cabelos, sabões e sabonetes perfumados, sais perfumados, talcó perfumado, tijolos para unhas, tiniu.
ras para cabelo e vernizes para unhas

INDOSTRUk BRASILEIRA

Confecções Far-Jon

Dezembro de 1964

INTERC AM8 10
ITALO-BRASILEIRO
'IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA
COMÉRCIO LTDA.
Nome Comercial
Termo n° 656.614, ,de 17-8-1964
Mauricio Marcos Nruc,
Estado da Guanabara

indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Calçados
Termo n9 656.619, de 17-8-1964
Calinco — C.akáreo, Indústria e
Comércio Limitada
Minas Gerais •

•
Classe 16
Para distinguir: Cimento portland.
Termo n• 656.620, de 17-8-1964
Calmo — Calcáreo. Indústria e
Comércio Limitada
Minas Gerais

CALINCO - Calcareo, I ndústria e Comercio Ltda.
Nome Comerciai
Termo n° 656.626, de 17-8-1964
Jorge Barbosa de Freitas
Estado da Guanabara

Vesneral JF Discos
Classe 32
Paar distinguir: Um programa ramofônico
• Termo n° 656•.627, de 17-8-1964
— Comércio, Representações
Limitada
•
F,stado da

T8rnao a° 656.603, de 17-8-1944
Indústria Brasileiri.
botim S. A. — Comercial, Impoiesadora e Exportadora
Classe 48
Fitado da Guanabars
Para distinguir: Aguas de alfazema,
água de colónia, água de quina e água
de rosa, amónia liquida perfumada, ban,BOSIM
dolinas, batons para lábias, brilhantiIm p ortadora e Exportadora nas, carmim, craions, cremes para a
pele e para maquilagem, dentifricios, depilatórios, desodorantes, eximas para
•
Classe 41
1:lasse 49 .
cabelos, esmaltes para unhas, essências Para distinvuir: Brinquedos jogos e Para d'sti•guir: P .orl,/ fos atmenticios
perfumadas, extratos, fixadores para
em gemi
passatempos
Nome Comercia

'DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
ano n o 656 . 629, de 17-8-1964
Cia. Limitada
Per., a Rocha
Nome Comercial

Têrmo na? 656.635, de 18-8-1964
,"Confecções Cibele Ltda."São Paulo

COMnit2s
CIBE

•

Classes: 33 e 36

indústria Brasileirai
Classe 41
• Parad istinguir: Feijão, arroz, açucar,
azeitonas, azeite, ameixas, biscoitos,
balas óleos ervilhas, extratos e musa
de tomate, cebolas, farinhas, leite condensado, linguiça • mate, marmelada, pi-

Titulo
Tê:mo n 656.636, de 18-84964

"Confecções Cibele Ltda."São Paulo

lIngBesileira

mentas, picles, presente, presente, patês

Classe 36
Artigos de vestuário de tilda sorte

Têrmo n.o 656.631, de 18-84964
Comercial Importadora Bifa Ltda.
São Paulo

Têrmo nao 656.637, de 18 -8-1964

COMRCIAL
IMPORTADORA
'SLPA I/PDA
Nome Comercial
Têrmo n.o 656.632, de 18-84964
Leon Lerner Nas Ltda.
São Paulo
LEON laRna

Classe 13
Jóias e bijouterias de meti e pedras
preciosas, semi -preciosas e puis
im/tações
Têrmo n.° 656.633, de 18-8-1964
Marpa — Representçáo e Comércio
Limitada
São Paulo .

MARP44

Flávio A. Pereira
São Paulo

O

ssOR

O
Classe 32,
Titulo de Estabelecimento

Têrmo n.o 656.638, de 18-8-1964
Kartro S.A. Transportadora e
Distribuidora
São Paulo
(;.FIL31-01-REX

t1na. Brasileira

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataboreão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,

carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos; direção, deskgadeiras. estribos, escadas rolantes. c i evadbres para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchai, motociclos, molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas. para-brisas. pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas, reboques, radiadores para veículos
rodas para veiculos, selins, trIcicles, timates para veiculos vagões, yelocipe,
des, varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

escrever, máquinas de calcular, maquinas de sanar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, peritnadores.
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

Tê= ri.° 656.634, de 18-8-1964
Editóra A Grande Enciclopédia da
Vida Ltda.
São Paulo

Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas
debentares, enveiopes4 fatcras, folhinhas,

GRLNDE

Classe 32
Livros, revistas, jornais e folhetos

1944 4729

Têrmos as. 856.640, 656454, 656.656, garfos, ganchos para quadros, grampOSI
656.657 e 657.659, de 18-84964
enaendas de correias, grades parai
SPASA — São Paulo Aço-S.A.
fogOes e geladeiras, grelhas, galheteiros
Indústria e Comércio de Laminados
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, jou
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
São Paulo
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaa
SPASA
diabas, molas para portas, martelos
SX0 PAULO J.CO
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
mie Brasileirti
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
Classe 6,
pregos, ponteiros, parafusos porcas
Para distinguir: Máquinas e partes de pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
máquinas para todos os fins industriais: porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoMáquinas de roaquear, serras mecâni- res, placas, pregadores, portaaesponjas,
cas, motores elétricos, alternadores, fer- peneiras,
pinos, plainas perfuradeiras
ramentas e placas , para tornos, gera- pires pinças,' panelões, porta - copos e
dores, plainas, máquinas de furar e cen- garrafas, passadores de roupa, presa,
trar, tornos mecânicos, prensas mectudrastelos, roldanas, ralos, regadores
cas, máquinas amaksadeiras, misturador lhas,
reduções, recipientes de metal,
de barro, máquina compressora, máqui- rebites,
nas adatadas na copnstrução e cansar- rodízios, roscas de aço inoxiciáve.1, reViação de estradas, mineração, corte de gistros de aço inoxidável registros,'
madeira, movimento de terra, carretos serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarroe outros fins industriais, elevadora, má- filas, torquezes, trilhos tubos subulaquinas desempalhadoras, descascadoras, ções, ampbes, travadeiras. telas de
ensacadoras, brunidoras, chissificadoras, arame, trincos, taças, travessas, tesouras.
ventiladoras, moinhos para cereais, trancas, taradas, talheres talhadeiraS
máquinas secadoras, trituradoras, pul- tampas para panelas e caldeirões, terverizadoras, fresas, politrizes, tranchas, rinas, tachas, trans de casinha, torratesouras mecânicas, tupias, máquinas de deiras, orinóis, vasos, vasilhames vero
abrir chavetas, marteletes, ventiladores, gas, mandril de expansão, freza de
exaustores para forjas, bombas centri- /rezar, gula de freza de chanfrar,
fugas, rotativas, de deslocamento e a ventosas, maletas, baus para sacos de
pistão para todos os fins, aríetes, cal- viagem, para pastas, balmazes, cantos
deitas e turbinas, injetores para cal- para estojos, colchetes para malas, ara.
deiras, 'válvulas e transportadores au- vos, enfeites, fecho para pastas e para
tomáticos de alta e baixa pressão, malas, passadores de correias, ponteiprensas hidráulicas, martelos mecânicos ras, prendedores de papel, suportes,
e máquinas limadoras, máquinas opera. .. torniquetes e tubos de expansão
trizes, rotativas ou cortadoras para usiClasse 21
nar ferra aço e bronze, máquinas para Para distinguir: Veiculas e suas parta
indústrias de tecidos, teares, urdideiras, Integrantes: Aros p ara bibicletas, auto-

I

encaaatdrias, espuludeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, _.brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão. dinamos
e receptáculos
Classe 11 •
Para distinguir ferragens e Serramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, ariebites,
argolas, aldraves, armações de- metal
abridores de latas, arame, aparelros de.
chã e café, assadeiras, açucareiros, apa-

canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel: carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes coladores compassos, cestos para cor- relhos para lavatórios, arandelas, aresia, desenhadores, duplicada tas, aros, . almofadrises, amoladores,
integrantes: Aros para bibicletas, auto- respondênc
móveis, auto-caminhões, aviões,- amor- res, datadores, estojos para desenhos, amoladores de ferramentas, alças para
tecedores, alavancas de câmbio, braços, estojos para canetas, estojos com minas, ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
breques, braços para veiculo& bicicle- esq ua dro s, estojos para lápis, espetos, bandejas, bacias, mombonieres . baldes
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- estiletes para papéis, furadores, fitas borboletas, baterias, bases de metal branhonetes„ carros ambulantes, caminhões para máquinas de escrever, grafites çadeiras, bules, bisagra, buchas. bainha
carros, tratores, carros-berços, carros- para lapiseiras; goma arábica, grampea- para facass baterias de cosinha, colhetanques, carros-irrigadores, Carros, car- dores, lápis em geral, lapiseiras, ma- res de pedreiros, cadeados correntes caroças, carocerias, chassis, chapas cir- quinas para apontar lápis, minas para bides, chaves de parafusos, conexões
culares para veiculos, ccbos de veículos grafites, minas para penas, máquinas de 'para encanamentos caixas de metal para

ENCICLOPEDIA
DA VIDA
.

Dexernbro

Têrmo n.° 656.639, de 18 - 8 - 1964
!masa Imóveis S.A.
São Paulo
•

InI.MBAranteire

letras -de câmbio, notas fiscais, notas
promissórias, papeis de correspondncia.
passagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos

portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, rachepots centro de atesas coqueteleiras, caixas para condimento- de

-alimentas, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coa

móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veiculo& bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-iaagadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas cir-

culares para veículos, cabos de veículos
carrinhos para maquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, desli.

gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros .e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculas, guidão
locomotivas, l an chas,•motociclos, molas,

motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões,

roda- para bicicletas, raios para bicicletas, rabóques, radiadores para veiculo&
rodas para veiculos, selins, Meadas, tirantes para veiculos vagões, velocípede& varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
:..".lasse
Aço em Israto. aço p reparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido,
aço
parcialmente trabalhado, aço
pálio,

dores, cusctiseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
aço
cantoneiras. , chaveiros, canivetes, cha- refinado, bronze, bronze em bruto. ou
venas, crernonés, cadinros crivos, chan- reecialmert-: trabalhado, bronze de
fradores, cassinetes, cabos, chaves cha- m anganês, bronze em pó, bronze em

ves para porcas circulares chaves tor- barra, em fio, chumbo em bruto ou
quimétrica, correntes para chaves, col. parcialmente preparado, cimento me-

eretas, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pra,
tos e copos, enxadas esferas, engates:
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metá-

licas, escarradeiras; espremedores, espumadeiras, formões, foices, .erro para
cortar capim, frerollnos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, far -sas para
doces, bolos, empadas e pudins, finges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, Sachas

de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço. ganchos, guarnições 4e Metal,

tálico, cobalto, bruto ou parcialmente

trabalhada couraças, estanho bruto ou
parcialmentr trabalhado, ferro
em bruto
bruto ou parchdmente trabalhada
fino
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa era bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, g usa maleável,
lâminas de metal, lata .em falha, latão
em falha, latão em chapas, latão em
verg alhões, liga metálica, Mealhas,
magnésio, m anganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado metais em* massa. metais estampada..
me:aols
rruia
parao so
e ldzin
a,coniqvuseol. em
ourossuzineco

4730 'Quarta-feira 23

• Classe 7 seda, papel impermeável. papel em bo.
Máquinas e utensillos para serem usa- bina paia impressão, papel encerado.
dos exclusivamente na agricultura e papel higienico. papel impermeável
horticultura a saber; arados, abridores para Copiar. papel para desenhos. pada sulcos, adubadeiras, andnhos me , pel para embrulho impermeabilizado
canicos e enspilhadores combinados, papel para eacadernar, papel para asarrancadores mecânicos para agricui • cravar. papel para imprimir, papel pa.
tura, batedeiras para cereais, bombas rafina para embrulhos, papal celofane.
puas adubar, ceifadeiras, car pideira s. papel celulose, papel de linho papel
ceifados para arroz, charruas para agri- absorvente, papel 'para embrulhar ta
cultuara cultivadárés, debulhadores. bacia papelaq. recipientes de papel, rodestocadores, desentegradores. esmaga- setas de papel. rótulos de papel, rolos
dcres para a agricultura, escarrificado- de papel transparente. sacos de papel.
res.- enehovadeiras, facas para máqui- serpentinas; tubos postais de eartno.
tubetes de pape)
nas agricolas, ferradeiras. gadanhas,
garras para* arado, grades de discos
Termo n" 656.'643, de 18-8-1964
ou dentes máquinas batedeiras para
Indústria e Comércio de
' agricultura, máquinas inseticidas, má- Navaicom
Móveis Ltda.
quinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
São Paulo
máquinas perfuradoras para a agrindNOVAICO31
tura, máquinas de plantar, ~tacharInd. Drasil eira
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de - semear, para sulfatar, de
Classe 40
torquir. de triturar, de esfarelar, terra. Móveis em geral de metal, vidro, de
Para irrigaçao para matar formigas e aço, madeira, estofados ou não, incluoutros Insetos, para burrifar e pulveri- sive móveis ara escritórios: Armários.
or desinfetantes, • para adubar, para armários para banheiro' e para roupas
agitar e espalhar palha, para cobice usadas, almofadas, acolchoados para
algodão, para colher cereais, máquinas móveis, bancos, balcões, banquetas,
amassadoras para fins agricolai. de bandejas, aomiciliares, berços, biombos,
cortar árvores, pura espalhar. para ca- cadeiras, caminhos para chã e café
pinar, máquinas combinadas para se- conjuntos para dormitórios, conjuntos
mear e cultivar. dc desbanar, para es- para sala de jantar e sala de visitas.
suar, máquinas e moinhos para forra- conjuntos para terraços. jardim.e praia,
gens. . máquinas' toscadoras. ordenadode armários e gabinetes para
rea mecanicos. raladores medinicOs, ro- conjuntos
copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras
los. compressores para a agricultura. giratórias, cadeiras de balanço, caixa
sachadeiras, seraeadeiras, secadeiraisecadores de terra.' tosadores de gra- de rádios, colchões, colchões de molas
ma, tratores agrícolas, válvula, para dispensas, divisões, divans, discotecas,
'de madeira, "espreguiçadeiras, escrisrani
máquinas agricolas
• abas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, masinhas para rádio e televiTermo a.° 656.641, de 18-8-1964
são, mezinhas para televisão, molduras
Massa° Kamioka
para quadros, porta-retratos, poltronas,
- São "Paulo
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
ICYld FIL31S
vitrines
Ind. Brasileira
Classe 8
Filmes revelados
Termo• n.• 656.642, de 18-8-1%4
Lialt Indústria e Comércio de •
Einbalagens Ltda.
, São 'Paulo
•LIA112

Ind.

atentos para alimentos, colorantes, I Ma, reboques, radiadores para veículos,
chouriços, dendê, '• doces, doces de fru- [selins, triciclos, tirantes para velculos,
ta.', espinafre, essências alimentares, em- vagões, velompedes, varetas de contra
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- le do afogador e acelerador, tróleis, troa
mate, farinhas alimentícias, favas, fé- leibus, varais. de carros, toletes para
carro
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e crisTermo
n.0
656.651, de 18-8-1964
talizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina Padaria e Confeitria São João Batista
Limitada
goiabada, geléias. herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
São Paulo
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas SIO JOIO BOISTA
sus alimentícias, mariscos, manteiga.
Brasiãeira.
margarina, marmelada, macarrão, aiassa de tomate, mel e melado, mate, massas 'para mingaus, molhos, moluscos.
Classe 50
moatarda, mortadela,* nós moscada, no• /mpreasos
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
Termo a.° 658.652, de 18-8-1964
pães, plaos.- prlinés, pimenta, pós para
Indústria Gráfica Irai Ltda.
pudins, pickles, peixes, presuntos, paSão Paulo
tês. petit-pois, astilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para ani• IRAI.
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Ind. Brasileira
sanéuiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tamaras, talha..
r;ra, tremoços, tortas, tortas para ali;
Termo n.° 656.653, de 18-8-1964
mento de. animais e aves, torrões,
Casa de Carnes e Mercearia Bicó de
toucinho e vinagre
Ouro Ltda.
São Patáo
Termo ia° 656.647, de 18-8-1964
Milia Khalil Ubaid
São Paulo

Termo n.0 658.644, de 18-8-1964
Daniel Silveira Silva
Sio Paulo

ENTRADA E 4
PRESTAÇr5ES
IGUAIS DE...

1

Classe 36
Confecções .

Brasil nira

Têrmo n.o 656.645, de 18-8-1964
SOequip Sociedade de Equipamentos e
Classe 3a.
Máquinas Ltda.
Aros para . guardanapos • de papel
São Paulo
aglutinados, álbuns (em brank.3). álbuns

•

para retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos), blocos para
sorzulP
correspondência. blocos /para cálculos.
Ind. Brasileira
blocos para anotações, bobinas, brocha•
ra, aso Impressas. cadernos de escre
Classe 50
Ver. capas para documentos. carteiras.
Impressos
Papel ou papelão. cápsulas de papel,
Termo n.° 656.646, de 18-8-1964
' caixas de papelao. cadernetas. caderBenedetti Importadora Ltda.
nos. 'caixas de cartão. caixas para paParilo
pelaria. cartões de visitas, cartões coinerdias cartões Indices. contei, carBENZDETN
tolina, caderno* de papel 'aselireetrado
Ind. brasileira
e em branco para desenho, caderno'
escolares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina, chapas planográficas. caClasse 41
dernos de lembrança'. carretéis 4:
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
•pelão, envelopes, envéducros para cha- açúcar alimentos paar animais, amido,
rutós de papel. encadernação de papel amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.

'
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ou papelão, etiquetam. folhas Indico.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azetfalhas —de celulose. guardanapo. livrete tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
livros
fiscais,
livros
de
Tão impressos,
bombons, bolachas, baunilha,
rentabilidade; mata-borrão; ornametitee biscoitos,
café em pó e em grão, camarão, canela,
papel transparente; pratos. papapau e em pó, cacau, carnes, chá,
n: papéis de estanho a da alumiai°. em
r ,néis sem impressão. papéis em branco caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
para Impressão, papéis fantasia, menos cereais, cominho, creme de leite, cremes
para forrar paredes, ripe] a/riraço tom alimentícios croquetes, compotas, canou sem pauta, papel crepott. Pisei de gica, coalhada, castanha, cebola. condi-

flecRasii"ffia

CASA DE__NOYEIS
SANTA ALI/k

Classe 41
Carnes verdes

CiLase 40

Termo a.* 656.655, de 18-8-1964
Indústria e Comércio de Cortinas
Régio Ltda.
São Paulo

Móveis
Têrmo n.• 656.648, de, 184,1984
João Buamain IS Pilho
São Paulo

CASA DO$
-24.000 ARTIGOS
* Classes: 11, 13, 12, 14, 15, 16, 24,
35,• 36, 37 e 49
Ferragens e ferramentas; botões; jóias,
vidrosá artefatos de porcelana e louça;
materiais para construções; rendam pe.les e couros; confecções; roupas de cama
e mesai confecções e birnquedos
Termo n.0 656.650, de 18-8-1964
Bar e Mercearia Portugal Ltda.
São Paulo

PORTUGAL

Ind. orasi.ieira
Classe 41
Lanches de mortdela, salame, salsicha.
presunto, queijo e churrascos
Termo, n.• 656.649, de 18-8-1964
'
Auto Peças Silvana Ltda.
•
São Paulo

SILVAÉA
Ind. Brasileira
Classe 21
VeIculos e suas partes integrantes, a
saber; aros, actomdveis, auto-caminhõera a ,:ties, amortecedores, alavan ar
de , ta hio. barcos, breques, hiciciaa,
carrinho.. de mao e carretas camtiro
neta, carros ambulantes, camirhetas,
carros carros-tanques carros ;r•lcnio
res, carroças. carrocerias, chassis, els
pai circulares para veiculeis, cubos de
velculos. direção, estribos, engatei para
carros, eixos, freios. guidão, locomotivas, lanchas, motociclos, rnotocargas
moto Regeles, manivelas, navios. ónibus, para-choques, para-lamas, para
brisas, pedais, rodas, raios para bicide-

Classe 26
Esteiras de mdeiras
Termo a.• 656.658, de 184-1964
Turmalina Imóveis Ltda,
São Paulo

•

- InUngeffeira.'•

Classe 33
Administração de imóveis, compra is
• venda de haveis e loteámentos
Termo n.o 656.660, de 18-8-1984
Cia. Ltda.
São Paulo

L. Ribeiro de Vries
LUBRA.

Ind. Brasileira
Classe 6
Bombas para lubrificação
Termo n.o 656.665, de 18-8-1964
Victório Vara Versa •
São Paulo

.DIPLOMATIL
Ind. Brasileira
Classe 46
Abrasivos, preparados- para dar brilha
em rolos, carbureto de sulca, abrasivo
cera em pó ara lustrar madeira, cera
para polir cera para conservar e polir
móveis e assoa lheis, composições para
limpar vidraças, preparados para coo
seroar o escorregamento das correias.
Massa para . encerar, pasta para lustrar
e conservar calçados, pópara limar.
prata, pó para limpar talreres, preparados para conservar couros

Quetta-leira 23
Termo ta° 656.666, de 18-8-1964
Administradora e Transportdora
"Trada" Ltda.
Sáo Paulo

•

tIndrgAsileitti-

Clame 50
O timbre de iodos os seus impresaos
comerciais
Termo a.° 656.667, de 18-8-1964
"CibaPer Comercial, Importadora de
Peças Ltda.
Silo. Paulo

CIB-Fa
Dranletra
' Classe 7
Máquinas e utensilioa para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de talcos, adubndeiras, ancinhos mecénicos e empilhadores combinados
arrancadores mecanicos para agricul
fura, batedeiras para Meais, bombas
Pear adubar, ceifadeirat, earpideiras,
«fados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores.
destocedores, desentegradores, esmaga
dares para a agrieultura, escarrifiaslo
rei, anchovadeiras. facas para máquina* agrico/as, ferradeiras. gadanhas.
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, má.quinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura. máquinas de plantar, motocbars
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, . de semear, para sulfatar, de
torquir, de triturar, de esfarelar, terra,

para irrigação. para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar. para

agitar e emalhar galha. para comer
algodrio, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolat, de
cortar árvores, para espalhar, para Capinar, máquinas combinadas pare semear e cultivar, de desbanar, para en•
tilar, máquinas e moinhos para forragens. máquinas toscadoras. ordenada
rei alambicas, raladores osecanicos.
los compressores para a agricultura.
sacbadeiras. semeadeiras, madeiras
secadores de terra. amadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Termo riS 656.668, de 18-8-1964
Serralheria Carlos Gomes Ltda.
São Paulo
CARLOS

Ind.
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queteleiras, caixas para condimento cie
chaves inglesas, cabeções, canecas,
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- copos, cachepots centro de mesa co.
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- quebeleiras, caixas para condimento de

doras, cuscuseiros, cabides de metei.
cabos, caixas de ferro, cgrusetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetak chávenas, cremones, cadinros crivos, dumfradores, cassineta, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimetrica, correntes 'para chaves, colmates, chaves para 'porcas, distintiVok
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, "engates,
enfeites de metal, esigibos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarredeiras, espremeáores, aspamadeiras, -formões, foices, Serro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, !echos
de metal, ferraduras, •/arminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições. de metal.
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, .grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, Mimes, joelhos, jarros, limas laminas licoreiros
latas, luvas. Ziguetak leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás. picaretas

pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo. poseitas, porta-pio,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plairma perhtradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rasteias, roldana*, ralos; regadores
rebites, reduções, recipientes de metal.
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes,. atines, 'saleiros, sacarrea
lhas, toaquezes, trilho
s tubos tabulações, =pões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, fachos, trans de casinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames -vergas, mandril de expansào, freza • de
/rezar, gula de freia de chanfrar.ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos

para estojos, colchetes para malas, era.vos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tabas de expansão
Ténno n.• 656.669, de 18-8-1964
Indústria Magnete Limitada .
Sio Pauto
•

Oves

Brasileira

FRITURAMA

Classe 11

Para distinguir ferragens e 4rransentels;
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites.
argolas, aldrava, armações de metal
. abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros; almofadrises, amoladora,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal bra
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para Meais baterias de cosinha, colheres de pedreigr, cadeados correntes ca,
bises, c. -'es de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves . ilesas. cahecões, canecas,
cepos. cachepots centro *de mesa co-
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Classe 11
Para distinguir ferragens e !ferramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldrava, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, a parelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrisek amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal bra,

Tênno n.° _656.672, de 18-8-1964
Indústrias Magestic Limitada
São Paulo

alimentos, cadeadol, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuzeiros, cabides de metal,
cabas, caixa' de ferro, cgruzetas cur.eas
cantoneiras, chdveiros, canivetes, chaven,as, cremones, cadinros crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves cha- •
Classe 8
ves para porcas circulares chaves tor- Acendedores elétricos ara fogões, apta
quimétrica, correntes para chaves, col- ritelras, fogões, fogareiros, isqueiros
creias, chaves para porcas, distintivos.
• para fogões e lampiões
dobradiças, •descanço para talheres, pra- •
Termo a* 656,673, de 18-8-64
tos e copos, enxadas, esferas, engates,
Super-Mercado Italflor Ltda.
enfeites de metal, estribos, espátulas
São Paulo
estojos de metal paracarimbos, dans
expandidor para tubos, estruturas metãUca.% escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, serro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, fianças
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurante.s para marceneiros, Sachos
de, metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, Moses, Joe
-lhos,jarimânlcoers
latas, luvas,, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para porias, martelos
Casse 41„
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas Para distinguir e proteger produtos
morsas, machetes, mantegueiras malhos
alimenttclos'
navalhas, nipes, p as, Pás. Picaretas
Têm» re 656.674, de 18-8-64
pregos, ponteiros, parafusos porcas
andu Propaganda Ltda.
pratos, porta-gelo, poseirak porta-pão,
Pahla
porta-jóias, paliteircst, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelds, roldanas, ralos, regadora'

PINGA FOGO

w/I
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•

rebites, reduções, reelpientea de metal,

fodizios, roscas de aço Inoxidável, registres' de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrolhas, torquezes, trilhos tubos tubulações, *ampões. travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talhara talhadeiras
tampas 'para panelas e caldeirões,- terrinas,. tachos,' trais" de casinha, torradeiras, orindis, vasos, vasilha:net vergas, mandril de expansão, frua de
frezar, guia de frua de chanfrar,
ventoma, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balmases, cantos
para estojos,, colchetes para malas, era.
voe, enfeites, fecho para pastas- e para
malas, passadores de correias, ponteiro, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expendo,
'Armo a,* 656.670, de 18-8-1961
Indústrias Magestic Limitada
Sia Paulo

Ind.Brasileirit

_
Classe .8
Para distinguir: Abajoor, aeunsuladorg„.
acetinômettos, amortecedores de rádR:
e frequência, anemômetros. aparelho
de.. televisão, aparelhos de ar condido”
nado, aparelhos para Iluminação, inclue
sive os considerados acessórios de vele
calou aparelhos para anúncios mecee .
atcos. aparelhos aquecedores e medi.
dores, aparelhos cromográficos, apara
lha., de barbear elétricos.. aparelhos registradores e medidores de distancias,
aearelhos para purificar águas, apare..
lhos de sinais lampejantes, aparelho*
reguladores de gás. aparelhos de gala
venoplastia, aparelhos didáticos. apare*
lhos cinematográficos. separelhos automitkos para acender e regular ds.
apaselho pare separar café. aparelhai
para aqueças eftifidos, aparelhos para
experimentar drenot aparelhos para
destruir insetos aparellaas de ótica,
__ aparelhos pulverizatl(res. aparelhos para
aqrscimeato de água. aparelhos geradores eletro-guirp lros. aparelhos para
recepçeo e reprodução de soes e soai- .
dos, aparelhes automárivos eiétrt- is de
passar. aparelhas para ase-e:ver fruiu
e legurnef ar,a-eihos de alta tensão.
Classe 8
aparelhos de proteçrio contra acidentes
Espiriteleas. fogões, 5agaretros e
de °per:Pios apare!hr.e efiad fez da
ferramentas, aparelhos dista/adiares de
Térmo n.0 656.871, de 18-8-1964
sahtio e de desinfetantes para instale-.
Indústrias Magestic Limitada
Ws sanitárias aparelhos esaarilirad3.
.
São Paulo
ris, aparelhos gatelfica?ores aparelho!,

LANÇ/4 CHAMA

cadeiras. bules, bisagra, buchas, bainir,
para facass baterias de casinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes caClasse 8 .
bides, cha .,es de parafusos. conexões Acendedores elétricos ara fogões, espipara enraonrntos caixas de metal para riteiras, fogões, fogareiros, isqueiros
portõcs, colunas„ canos, chaves de fenpara fogões e lampiões
•

para análises, aparelhos oz5ni7adores.
spewelhos rristenriza2ori s, aparelhos re,
eu:adores e estabilizadores de pressid

e do fluxo de gases e liquichs apara,
lhos para Raiva:nana e para sinaliza.
Oto, spzrelbos para csranaprirrs, apai
relhos pare limpar vidros. aparelh-ia
para combater formigas e outras pra-
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gas. aparelhos automáticos acionados
pe:a introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e instrumentos
de cálzulo. aparelhos rara observações
sisir.:cas, aparelhos te:mostatos, aritonêtr :trcs aspiradores de pó, acreanalens, alto- falanacendrdores
- t--.
aplicadores elétriL os, antenas, bade acumuladores, baterias, balanti.
(ES cnuns e elét-Icas, barómetros, bin&iiios. bitolas. bobinas, bobinas elétr.c.a, (exceto para fins curativos).
botas de campainhas_ elétricas, bombas
medidoras. bússolas. baterias elétricas,
boles elétricos. buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa- de descarga, câmaras
-frigorificas e -fotográficas, chassis de
rádios. chaves elétricas, chaves. carácinematógrafos, cronômetros,
cronógrafos, combustores de gás, cidómetros. cristais de rádio, condensadores comutadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves
allicmáticas, capacitores. de bloqueio,
capa Mores eletroliticos, calibradores;
conserva deitas para peixes_ e carnes,
enceradeiras elétricas, escalas para rádios. estufas, engenho de assar carnes,
encoralodes de cabelo elétrico, empar
rômetros, esticadores de luvas, espelhos
de r:ástico para eletricidade; esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétrIcos de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleos, filmes falados, fogões, fogareiros elétricos, fusíveis. filmes revelados, faróis como acessórios de veículos para sinalização e
para iluminação em geral.' fôrtnas elétricas, fervedores, frigoríficos, fotômetros. fios elétricos, filtros de interferência, fonógrafos, garrafas térmicas. gasômetros, geladeiras, .globos para iam
padas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
. sons, holofotes, hidrôMetros, incubadoras, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores, isoladores, lâmpadas fIsh, lamparinas, lactómetros. lentes, liquidificadores, lanternas mágicas,
lanternas .de pilhas, limpadores de parabrisas: luzes trezeiras para veículos,
lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
cortar, magnetos, marcadores de passagens, medidores, medidores elétricos,
microscópios, misturadeiras, máquinas
falantes, mostradores para rádios, microfoncs, máscaras contra gases; micrómetros, níveis, óculos, 'objetivas fotj.
tiráficas. pilhas elétricas, podórnetros,
pluviômetros, -pinos e tomadas, panela
de nressão,' pilhas sécas elétrkas pira
tra ..istores, pistolas de pintura. plaga,
painéis de carros, quadros distribuidoP - P para-raios, propulsores,
queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observações astroufunica,
refrigeradores, rádiod transistorizados
refletores reostatos, relógios de ponto,
de pulso, de bolso, de parede, despertadores, contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores,
regadores automáticos, registe% para
vapor, gás, água e outros liquidas quando não considerados partes de máquinas,1
reatores para luz fluorescentes, refrige-I
ração doméstica e industrial, registra;dores, resistências elétricas, reles, sor!veleiras, sorveteiras elétricas caseiras,
isoquetes, sinaleiros, sereias de ataram,
roldadores elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos, torneiras.
tubos acásticos termômetros para obser.
vação meteorológica, telescópios, tactflmetros. televisão, taxímetro, torradoreS
cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
par:- fotografias, válvulas para rádios,
vi VIIISS de descarga, válvulas de reellio, vacuémetros, válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores

y

res- ick u S,
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656.676, de 18-8.64
Lojas Douglas Ltda.
São Paulo

'Mino n.° 656.675, de 18-8-64

Tênoio a.

Qrgaplás — Organização Paulista de
Embalagens Plásticas Ltda.
São Paulo

°DOUGLAS"

-'0RUAPLÁS

IND. ~LEIRA
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Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e .de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais; Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para tele'ones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensilioa, cruzetas
caixas para_ acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para. livros
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetos crtuchos, coadores para aba, descanso para
pratos, copos e copinhos de plastoac
para sorvetes, calichihas de plástico
para sorvetes, colherInhas, pastilhas
garfinhos-de plástico para sorvetes, fot.
minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plásaco embalagens de material plástico para sbrvetes estojos para objetos, espumas de
aviou, esteiras. enfeites -para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces. fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições. Miam"ções para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, .g uamições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de Ara teria] plástico para ctensilios e- objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados. piástlzos. lancheiras, rnantegueiras, malas,
orinóis, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos paliteiros, pás de casinha, pedras pomes; artigos, protetoes para documentos, puxadores- de água para uso doméstico
gas, travessas, tipos de material piasfico, sacolas, sacos,, saquinhos vasilha
mes para acondicionamento, vasos, • xlcaras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
cortumes.. para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para 'afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para Tadriiros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico ara bidés' tria geral de plásticos

p

Termo n.° 656.677, de 18-8-64
Creta — Intercâmbio Financeiro e
Orientação Ltda.
São Paulo

"GRETA"
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso em:
cheques, duplicatas, envelopes, faturas.
notas- promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes.
olocas. tabuletas e veiculo& bilhetes
impressos

Classe 8
Discos gravados

9

contabilidade; mata-borrão; ornamentam
de papal transparente; piaras. papelinhos, papéis de estanho e de aluminio,
papéis sem impressão pàpéis em branco
para impressão, papéis fantasia. menos
par sanar. paredes, papel almaço ur:m
ou sem pauta papel crepon. papei de
seda, papei impermeável, papei em bobina para impressão papel encerado,
palc' higiénico, papel- unpermenxel,
para copiar papei para desenhos. papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papei yara escrever, papel para imprimir. Papel P
-rafinpembulhos,)citane
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papei para embrulhar tabaco, papelão. recipientes de papei, rosetas de papel, rótulos de papei. rolos
de papel transparente. sacos de papel.
serpentinas; tubos postais, de cartão,
tubetes de papel

a

tenno n. 656.678, de 18-8-64
Confecções Plascolã Ltda.
São Paulo

L A SCOL
IND. BRASILEIRA

Têrmo n.° 656.680, de 18-8-64
Helfont Produtos Elétricos Ltda.
Classe- 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo
e roupas feitas era geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaçào, coletes, capas, abales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos.1
IND. BRASILEIRA
cintas, combinações, carpinhos, calças."
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
k Classe à
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, Para distinguir: Aparelhos elétricos, inssaias, casacos, chinelos, dominós. achar. trumentos científicos, instrumentos a
pes fantasias, fardas para militares, co- aparelhos para fins tais: Craves, soque
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- tee, tomadas, fios, disjuntores, painéis,
ros, jogos de angarie, jaquetas, laquês. dutos para barras coletoras chaves fuluvas, ligas, lenços, Mantós, meias, siveis, seguranças, retificadores de óximaiôs, mantas. mandrião. •mantlhas. pa- do de cobre, retificadores de Baleota
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas, válvulas retificadoras, válvulas eletropeugas, ponches, polainas, pijamas, pu. nicas, eletrodutos,. aparelhos d iluminanhos, perneiras, quisnonos, regalos, ção residencial, industrial, externa e de,
robe de chambre, roupão, sobretudos. aeroportos, aparelhos de aquecimehto,
suspensórios, saldas de banho, sandálias, aparelhos de controle eletronico, rolés,
sueteres, aborta. sungas, atolas ou Mack& reguladores de tempo, aparelhos de
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- aquecimento, aparelhos de controle eleformes e vestidos
trônico, ralés, reguladores de tempo,
aparelhos de aquecimento por alta freTermo n. 656.679, de 18-8-64
Mairiporá Indústria e Comércio de quência, vibrometros, vibrografos, apaPa el e Papelão Ltda.
relhos de fadiga, equipamento de balanceamento, acessórios para linha da
São Paulo'
ra linha de transmissão, isoladores, rei
guiadores de voltagem, aguiamento' telefonicos de alta frmuencia, voltómetroa, amerometros, wattómetros, Srequenciornetros, medidores de fator de
°tenda, medidores de watt-hora, quadros de controle, chaves secas, chave*
IND. BRASILEIRA
a óleo, ara-raios, fusíveis, chaves desligasioras, condensadores, transformadores, reguladores, equipamentos de proClasse 38
Aros para guardanapos de papel va, aparelhos de medição, fogões, fogaaglutinados. álbuns (em branco), álbuns reiros e fornos elétricos, estufas, panepara retratos e autógrafos. balões (ex- las e bules elétricos, camaras frigorificeto para -brinquedos) blocos para cas e zparelhos de refrigeração, gelacorrespondência, blocos para cálculos, deiras, sorveteiras elétricas, chuveiros,
blocos para anotações, bobinas brochu- aspiradores, enceradeiras, ferros elétriras não impressas, cadernos de escre- cos de engomar e passar, batedeiras,
ver, capas par adocumentos, carteiras. liquidificdaores, máquinas para moer
caixas de papelão, cadernetas, cader- legumes e fcarne, refletores, torradores.
nos, caixas de cartão, caixas para a- balanças, rádios, aparelhos de talai?i
e
pelaria, cartões de visitas, cartões co. são. alto-'alantes. discos gravados
cinapainhas elétricas
marciais, cartões Indicas. confetl. cartolina, cadernos de papel' melimetrado
Têm° n. 656.681, de 18-8-64e em branco ara desenho, cadernos "Monplan" Montagens, Planejamentos
escolares, cartões cai branco. cartuchos
e Engenharia Ltda.
de cartolina, crapas planográficas, caSão Paulo
dernos de lembrança, carretéis de pal
elão, envelopes envólucros para charutos de papel, encadernação de papei
MONPLAN
ou papelão, etiquetas, falhas indicas,
falas de celulose, guardanapos, livros
Indtístria Brasileira
não impressos, livros fiscais: livros de

"H . 1) E"
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PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Classe 16
Artigos da classe

