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SEÇÃO III
ANO XXIV - N.° 4

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ECieri:e do Diretor Ge'al

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 1966

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Despachos em pedidos de reconsidera.
ção
O senhor Diretor Geral acolheu os
pedidos de reconsideração apresent/Jos
nos processos abaixo mencionados, a

fim de reformar as decisões anteriores.
Despachos em Pedidos de Reconside- tário Frumtost S. A. - reconsidera- entrada fora do prazo legal. ArctolN. 335.494 - Marca: Ginger _
ração
çao: Prlot Pen do Brasil S. A. In- ve-se o processo.
Ale - Soberano - Requerente: Hila.
dústria e Comercio.
NP 126.012 - de inven- rio Ferreira El Cia. Ltda.
Rio, 3 de janeiro de 1965
NP 125.2á5 - modelo industrial: ção: Aperreiçcamentos em ou relatiReconsideração - iCa, Antártica
Nóvo mociiio de canJ ae taineres com ‘os a laróis de iluminação de Veí- Paulista Indústria Brasileira de Bebidas
O Senhor Diretor Geral negou aco- ornatnentaçao plaselea - requerente: culos -•y..quarente: N. V. Pniiips'
lhimento aos pedidos de reconside- ancinstria Metalúrgica Gazoia Ltda. uioeciatapeniabrieken - Sem objeto e Conexos.
N. 396.004: marca - Martine ração apresentados nos processos - requerenie: Meridional S. A. Co- o
pedido de recensideiaçao: Deter- Requerente - F. Pereira - Reconsi.
abaixo mencionados, a fim de man- melei() e Indústria.
mino a volta ao processo a 'Divisa°
ter as decisões anteriores:
N. 9 132.794 - ,privilegio de inven- de Patentes para examo d e. oposição. deração - Martini El Rossi S.A.
N. 414.710 - Marca - Valma •-•
eu;
ção: Dispositivo de fechamento
Têrmos:
N. 130.109 - Privilégio de inven- Requerente - Valma Vernizes Plástimatéria plástica para recipientes diversos - requerente: Paul S. Van ção: Dispositivo para guiar as cordas cos Ltda.
Reconsideração - Indústria Brasileira
N.9 112.329 - privilégio de inven- Baarn - reconsideração: Indústria de venezianas e venezianas dotadas de
ção: Instalação para refinar ferro e Comercio Estamplast Ltda.
tais coalas - Requerente: Hunter Dou- de Tintas Vai S.A.
gusa - requerente: Vereinigte OsNP 137.087 - mJclelo industrial: glas International (Quebec) Limited N. 427.170: marca: Amidopirina terreichische Eisen Und Stahlwerke Novo modelo de carreceria de auto- Recons.deração:
Requerente: Farbwerke - Hoechst Aktiengesellschaft reconsideração: móvel - requerente: Wiliys Overland
Aktiengsellschaft - Vorm. Meister LuPersianas Columbia S.A. - entrado cius E Bruning.
Cia. Siderúrgica Paulista Cosipa.
do Brasil S. A. Indústria e Comer- reconsideração: Brasinca S.A, fora do prazo legal. - Espeça-se a carN. 403.198 - Titulo: Real RestauN. 116.088 - privilégio de inven- cio
Indústria Nacional de Carrocerias de ta patente.
rante - Reqeurente - Jeronimo Gonção: Aperfeiçoamentos n ou rela- Aço.
•
tivos a trefilas - requerente: Spama
N. 143.090 Modelo industrial: çalves Peixoto.
N. 411.295 - Marca: Astránest Sociedade Paulista de Máquinas e
NP 138.270 - modelo industrial: Nõvo modelo de lanterna plafonier Iequipanienws Industriais Ltda. - re- Original configuração em máquina requerente: Denis Jean Lacabanne - Requerente - Aktiebolaget - Astra,
consideração Indústr:a de Arames pala reeaucriutar pneumáticos - re- Reconsideração:
Apotekarnes Kemiska Fabriker.
Cleide S. A.
querente: Indústria Mecânica Senutna
N. 407.420 marca: Fiberthin - ReLtda. - reconsideração: João MagWillys Overland do Brasil S.A. In- querente - United - States Rubber
N.9 116.592 _ privilégio de inven- gion.
ção: Processo de vedação .de recipidústria e Comércio - Consderação que ,Company - Reconsidero para o fim
entes - requerente: American Can N.9 139.870 - modelo industrial: a oposição de fls. apezar de ter entrado de conceder o registro. Trata-se da marCompany - reconsideração: Cia. Me- NOvo modelo de queimador de gás no prazo legal, só foi arex,/la posteri- ca de fantasia não cabendo a aplicação
talúrgica Prada.
- requerente: Cebec S. A. Engenharia ormente ao despacho de deferimento. - do art:go 95 número 5 do Código.
O Senhor Diretot Geral negou acoNP 116.860 privilégio de inven- e Indústria - reconsideração: Cia. Torno sem efeito o referido despacho
de Indústrias.
publicado em 31 de março de 1964 - lhimento aos pedidos de reconsideração
ção: Coletor em forma de tambor Geral
NP 145.283 - .nodêlo tnaustrial: a fim de que a meáma seja examinada, apresentados nos prozessos abaixo menestriado - requerente: Molins Ma- Ntevo
modelo de solado para calça- de acõrdo com o artigo 27 do C:.ó- cionados, a fim de, manter as decisões
chine Company Limited - reconsi- dos - requerente:
Palancas Fger- digo
anteriores.
.
deração: Milita S. A. Eletro Indús- enade S. A. - reconsideração:
AnN. 341.926 - marca - Solução tria.
Os senhores interessados p....lerão obter Requerente: Indústiras Reunidas Souzè.
N.Y 118.123 - privilégio de inven- cora Indústria e Comércio Ltda.
ção: Nova junção em encanamento
N.9 153.381 - modelo industrial: vistos dos processos respectivos no. Se- Pinto S.A.
para líquidos - requerente: Romeu Original modelo de inhalador aque- tor de Vistas e Informações do DepNrN. 387.354 - Marca: Umas e outras
.Nucci - reconsideração: Gerard cedor de 10 s !ladeiras - requerente: lamento.
- Requerente: E.B.B. Empreza
Fritsch.
Elpidio Tiburcheski - e - WaldeBrasileira de Bebidas S.A.
Notificação
N.9 120.186 - privilegio de inven- mar Teixeira Weigert - reconsideraN. 388.409
.Marca: Onduform ção: Novos dispositivos de transfe- ção: Indústrias York S. A. Produtos
Requerente Graupner S.A. Comérrência ou cópia, e processo para a Cirúrgicos.
Uma vez decorrido o prazo de recon- cio e Representações - Reconsideração:
N. 9 154.547 •-• privilegio ;cle inven- s:deração previsto pelo artigo' 14 da lei Wella Aktiengsellschaft,
sua preparação - requerente: Colúmbia Ribbon And Carbon Manufac- ção: Niivo tipo de espalhador de cha- 0.048 de 29 de dezembro de 1961 e
Reconsideração: Wella Aktiengsellsturing Co Inc. - reconsideração: ma para fogões a gás - requerente: mais dez dias para eventuais juntadas chaft.
Oswaldo Arruda - reconsideração: de reconsideração, e se do mesmo não
lielios S. A. Indústria e Comércio.
N. 392.649 - Marca: Equinolux
N.9 120.288 - privilégio de inven- Indústria e Ccmércio • Dako do Bra- se tiver valido nenhum interessado seRequerente: Cia. Luz Stearica - Reção: Aperfeiçoamentos em, ou rela- sil S. A.
rão logo expedidos os ,..ertificados consideração: American Home Products
cionados com interruptores de cirN. 9 120.043 - privilégio de inven- abaixo:
Corporation.
cuitos elétricos -- requerente: J. A. ção:
Peça molda r?? básica e refratáN. 393.206: marca : Tip-Toni Crabtree & Co. 'Cima ted - reconside- ria bem
como alvenaria
Marcas
Deferidas
Requerentz: The Gilette Company
ração: Constanta Eletrotecnica S. A. por meio destas peças - requerente:
NP 120.661 - privilegio de inven- Veitscher Magnesitwerke Actien 3eReconsideração: Murillo G. Barros
Térmo:
ção: Ntivo tipo e processo de fabri- selLschaft - reconsideração: Cia. SiCia. Ltda.
cação e acondicionamento de arame derúrgica Paulista Cosipa - pedido
N. 395.425 - marca: Eldorado N. 398.094 - Metalbrá. - Classe Requerente: Cerâmica Eldorado Indúsfarpado - requerente: Luiz Pinhei- entrado fora do prazo legal. Espeça-se
6 - Requerente: Metalbrás - Indús- tria e Comércio Ltda.
ro Paes Leme e Silvain Willig -7 re- a carta paten,tra•
tria e Comércio S.A.
consideração: Indústria de Arames
Reconsideração: Malfaria e CervejaN.9 125.454 - modelo de utilidade:
Cleicie S. A
ria Londrina S.A.
Nova disposição construtiva em caMetalbrás
N. 398.095 - Marca
N. 413.952: marca Speed - Kin,/
N. 121 706 - modê10 industrial: deiras portáteis de rodas - requsCl. 7 - Requerente - Metalbrás Feliz Rei - Requerente: In
Nova forma ou confi guração de cabo , rente: Baumer . PBS Cia. Brasileira
fè.J:aoik* sx4,1
para canetas - requerente: Labora- 1 de Equipamentos - reconsideração Indústria e Comércio
Basic Economy COrporation.
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Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
Jornais, cliáriamente. até ds
— As

hora*.
— As reclamações pertinen.,

15

Janeiro de 1966

DIÁRIO OFICIAL (Seção In)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

•

•IIRC TOR akaltall

AL9ERTO DE BRITO PEREIRA
neomeito

•HaPie DA lteçA0
ks à matéria retribuída, noi! Comi, aio IllinveÇO o•uleieCAÇage
FLORIAM° GUIMARÀES
tin;AiL O FERREIRA ALVES
casos de erros ou omissões.
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, c) Seção de Redação
•aÇÃO •
das 13 às 16 horas, no Máxigolweadi fle• 1 1.~ .0n4* d e sapfponammh as Daimewafflomii
mo até 72 horas após a tiatiia
nn•nnn••~ OS Propriag••n• trulumarta0 Ma alSeua•dire•
Os órgãos oficiais.
a• Sn•imerea • Caerntrede
rio Departamento el Imprensa Nacional
~essa
=G
(Metes.
Os originais deverão ser
•••n••nn•••nn••n•
1••••••711Mffile~
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as paria •
FUNCIONÁRIOS
exterior, que serão sempre REPARTrOws e PARTICULARES i
Capital e Interiorf . Capitai e Interior:
anuais, as assinaturas poder-8 000 Semestre • .
Cr$ 4.500
se-em tomara em qualquer Semestre . . . Cr
. • • Cri 9.000
época, por seis meses ou . um Ano • • . - . . Cr 12.000 Ano •

ARO.

Exterior:

Exterior:

— As assinaturas vencidas 438,4 . 4, 4, . . . Cr 13 MO An. ...... Cr$ 10-000
poderão ser suspensa, se.ra'
aviso vréaio.
vZo impressos o número Cio; dos Jornais, devem •iss asPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e oi sinantes providenciar a res.
pectiva renovação com antetes a verificação do pratá de ano em que findará
waticheere de suas assinaturas,
fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
Da parte superire de endeleo continuidade no recebimento (30) dia,.

— As Repartições PeUtimat
cingir-se-ão às assinaturaa
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
Iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a
remessa de valores acompa.
abadas de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, ton.
citamos usem os interessadas
preferencialmente cheque mi
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deporta.,
mento de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só st
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da ash.
sinalara.
— O funciondrio público
federal, para fazer ias ao desconto indicada, deverá provar
esta condição ao ato da ar:anatara.
— O custo de cada exera5
piar atrasado dos órgãos oft.
ciais será, na veada avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano. e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

Química Reheis do Brasil Ltda.
cio e Indústria — Reconsideração ---1 Cia. Cervejaria Brahma — No pe
Têrmo 425.719 marca Belaverin
Requerente — Laboratório Clitnax Li- Nbi Corporation — Reconsideração dido de desistência do pedido de re- Recorrendo do despacho que indefe•
imitada — Reconsideração: Sandoz • cic, despacho concessivo do registro consideração ao despacho de deferi- riu o tê,rmo 450,270.
Johnson Batista Nassif — Recorpara o fira de indeferir o pedido, em mento do têrmo 457.470 titulo: PenE, A .
rendo
do despacho que indeferiu
do
nosão
Guanabara.
do
requerente
Edgard
e
face
da
marca
Royal
Crown
'Termo 126.305 marca Amparsol —1
termo 45.824. A
Requerente — Laboratórios Farma-; me comercial Roval Crown Cola C.9 Maurício Wanderley.
Anote-se a desistência do pedido de
Edittira Abril Ltda. — Recorrendo
cêuticos Exactus S.A. — Reconside- I Termo 379.034 mai-ca Tabom —
ração: Cia. Farmacêutica Organon Requerente — Osmar Bromberg — • reconsideração interposto ao despacho do despacho que indeferiu o têrmo
publicado
em
9
de
julho
de
1964.
Ex.Reconsideração
—
Financiem
de
Per453.058 marca Quatic; Rodas.
do Brasil S.A.
futaeria S.A. — Reconsidero o des-' peça-se certificado do registro.
Indústrai e Comércio de Café MoTêrmo 188.226 marca Ac,o — Re- • pacho concessivo para o fim de ser Os interessados dos processos respec- raes Ltda. — Recorrendo do despacho
Coerente .— ;Indústria de
Meias
Aço'
- • aguardado O têrmo 230.190 referente, tivos, poderão obter "vista" no Setor que indeferiu o têm() .453.397 marca
.
Reconsi ,eracao,
An ona, a marca Tabor.
O. A .
de Vistas e Informações do Deputa.. Café Moraes,
Francisco Julio nelli
Têrmo 436.967 marca Pioneira ' mento.
Crucible Steel Co. Of. América —
Termo 360.220 marca Delcortin:— Requerente — Construtora Pioneira
Fecorrendo do derspacho Que iqnclefeRequerente — Laboratório Léo i;do S.A. — Nada há que reconsiderar,
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
riu o termo 453.99R7 marca Crucible
Brasil S.A.
RECURSOS
uma vez que o pedido deu entrada
Rex.
Têrmo 362.824 , marca Guaporê
fora do prazo. Arquive-se o processo.
Duraoour S.A. ndústria e ComérRequerente — Garagem Guaporé.LI- - Termo 442.853 marca Teutovermil
DIA 3 DE JANEIRO DE 1966
cio — Recorrendo do despacho que
• mitada.
•
— Requerente — Instituto Teuto Braindeferiu o Urino 454.279 marca DuTêrmo 399.742 marca Ttonoá — Re- sileiro de Quimio Terapia Ltda. —
Exigências
racour.
querente — Luiz,Ribeiro Rocha:
Nada há que deferir, uma vez que O
Mechanica Eureka Ltda. RecorTermo 405.404 maica Toesa — Re- ped ido deu entrada fora do prazo.
Termos com exigências a cumprir:
rendo do clespactio que indeferiu o
querente -- Toesa Indústria de Cal- Aia „tive-se oprocesso
•
e roliinamentos S.A.
N. 463.111 — Fábrica -Termobras têrtne 454.335 marca Eureka.
Têrmo 478:106 título Crediminas
Strambi & Carvalho — Recorrendo
- Termo 410.221 nome comercial — Requerente --.. José Machado Mourão de Artigos de Vidro Ltda.
Refinedeo S.,A. Nem T,ubrificentes — Reconsideração — Crediminas InN. 375.833 — Bana Schwarzkoff & do despacho que deferiu o têrmo
454.552 marca Dulce.
— Remierente - Refinóleo S.A. vestámentos, Créditos e Finahciamen. Co. K.G.
Rozyntex Armarinhos Comércio e
taapa R P lubrificantes.
N. 43,3.719 — Curtex Indústria Mitos S.A. — Arquive-se o pedido de
Indústria Ltda. — Recorrendo ao
T rrnn :410 . 222 — • Refinóleo Re- reconsideraçãa ,(art. 196, alínea "D" cromecánica Ltda.
despacho que indeferiu o tênno
emerenta — ..RefiraSleo S.A. óleos-e do..
454.809. •
Lna-ifleantes.
Reconsideração de Despachos
Reconsideração de Despacho "Ex .
Otica Fbtopan Ltda. — Recorrendo
Termo :432..569 morna Tielvetia -Officio
Reaaarente
doam Scondermann.
Nemesio Jacinto Ciceron I3onilla do despacho que indeferiu o têrmo
Termo...433,47R -marca Legnarto
Corbo — Recorrendo 'do despacho 454.88 marca Fotopan
G.C: Tavares .& Cia. Ltda. — ReVarta .Aktiengesellschaft — No pe- que deferiu o termo 463.311 marca
R erolerente
Panai:to S .-A . .Indús-.
dido de cancelamento da marca Du- Americana.
correndo do despacho que indeferitt
tria e Comércio.
Têrmo 476.061 marca Santo Ant6- rac registrada sob n.0 178.851.
Curvex Indústria•2.f.tcromecanica o Urra° 454.999.
Frigorifico Armour do Brasil S.A.
Torno sem efeito o despacho publi- Lida. — Decorrendo dRo despacho
Recmerente — Luiz Pecanha
.Reconsideração — cado aos 4 de outubro cle . 1.965. Uma que indeferiu o têrme 433.'119 Inarca — Recorrendo do desp acho que inde
• Pirrneiredo
.vez que não se trata de desistência, Curvex. •
-feriuotêM45:9macKI-Pur.
F. r1 Mede.
•
Bicicletas Monark S.A. — RecorTermo 436.438 titulo Mobiliária. e sim de cancelamento de acórdo com
Cia.
Carioca
de
Indústrias
PlástiInvicta — Requerente — Eliazar-Co- o .n.9 2 do art. 151 do Código da cas — Recorrendo do despacho que rendo do despaoho que indeferiu O
Propriedade :Industrial. Reconsidero indeferiu o térmo 396.609 marca Ca- , termo 456.874.
hnen.
o desa . -ho para o fim de serem pres- rioca.
Brasilia, Administradora de Imóveis
Termo . 460.836 insígnia Ludgren
Ltda. — Recorrendo do despacho que
Lundgren do 13rasC tados astlarecimentos. em •face da juRemierenta
Maaeta do Brasil Indústria e Co- indeferiu o termo 157.751 marca BraS.A. — :Reconsideração — Ludgren dicidade da Serão Legal. de fls. 18,
1 e o registro n9 6G.417. Illaarado pelos mércio Lida.. Recorrendo do des- sília.
Irmãos Tecidos S.A.
AGEDE do Banco do Brasil S.A., e pacho que indeferiu o térnao 43'7.216
Laboralerápica Bristol S.A. IndúsTêrmo 389,222 marca Realkola
marca Jetspray,tria Química e Farmacêutica — ReRequerente — Regência S.A. Comér-. em vigor até 1/ de ap-eisto 'cie 1969.
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Correndo da despacho que indeferiu o
Construtora Canadá S. A. (recortêrmo 459.914 marca, Sedorma.
rendo do despacho que deferiu o timo
Cia. Mineira 'de Terrenos. e Cons- nu 439.870).
truções S.A. - Recorrendo do des-'
Laboratório Leo do Brasil S. A.
pacho que indeferiu o têrmo 460.070.1 (recorrendo do despacho que indefeAbrbott Lahoratories - Recorrendo
do despacho ue incteoferiu o termo ria á têrmo 441.452 marca Leoc.:r..,
tin).
464.426 marca Errduron.
S Eletro Acústica Ltda. (recorrenCoarma Comércio de Armas e Munições Ltda. - Recorrendo do ders-- do do ' despacho que indeferiu. o têrmo
pacho que indeferiu o termo 480.854. n" 442.154 marca For O Flex).
Incubadora Ilairapuera Ltda. - ReIbesa Ind. Brasileira de Embalacorrendo do despacho que indeferiu gens S. A. (recorrendo do despa-ho
o termo 480,856. •
que indeferiu o térmo 442 210).
Alumínio do Brasil S.A. - Renese Ind. Beasi1.1:. a de Embalacorrendo do despacho que indeferiu
gens
S. A. (recorrendo do despacho
o termo 637.25.
"Dia" S.A. Distribuidora Importa. que indeferiu o têrmo. 442.2152 marca
dera Administradora, - Recorrendo Matic).
Ibesa Ind. Brasi:eira de Ennbalagen
do despacho que indeferiu o termo
S. A. (recorrendo do desrracho que
282.444 marca Srimelar.
Trindade Cornírcio e •Indústria. Li- indeferiu o termo 442.264).
mitada -- Recorrendo do, despacho
Brasi:eira deEmbalagens
que indeferiu .o terna° 354.465.
'
Fundirão Tup7 S.A. - Recorrendo S. A. (recorrendo do despacho que
ir,cleferiu o ()termo indeferiu. o atêm° 442.272)
do despacho a
356.771.
Luiz Fernandes Barriu.: COS/Ele, V.
". Empresa-Nacional de Petróleos SA. Nunes Waaer Fernandes • (recorrendo
- Recorrendo cio sclefspacha que -inde- do despacho que . indeferiu o' termo
feriu a termo25
. I'.14f..: merc a Omega.
Luiz. 'G. Almeida. & Cia... Ltda. - nó White
442.283).
Laboratories Inc. (recorrenRecorrendo do despacho que indefedo
do despacho que indeferiu o termo
riu o termo. 365..090
Grave Wire And.' Reyrulator Co., n" 442.329 marca White's.
Atílio Tinucci (recorrendo dá des- Recorrendo do- despachO que indaferiu o termo 371.981 marca Grove pacho aue indeferiu o termo 142.302).
Farr..:•-utico
Seal Ring.
RecordatiLaboratório
P A (recorrendo eo desoc.ch que
'Ideal S.A. Tintas Vernizes _._
ltecorrenda do despacho que indefe- indeferiu o térreo 442.959). .
riu o termo 372 979 marca Ultra.
General Electric S. A. (reco:rendo
Sales Affirt aten Int. - Recorrendo do spacho que indeferiu 'a termo
do desnnahoo ue indeferiu o termo
nQ 443.C41).
381.077 marcai Lustron.
& E. Atkinai.?,r) Limited - Re- Fração . São Maneei Ltda., (recorrencorrendo elo eiesoarbc q ue drfe riu a da do despacho que deferiu o termo
n' : 446 . 330 marca Roce..
.térm o 337.354 nrirca Nu] Odor.
Mgernerita . S.A. -- Recor r endo do Manoel Gomes de Azevedo ei Irmão
despacho flue indeferiu' o termo (reco:rendo do. despacho que indete,
390.F9-1 masca Ciro.
I riu o térreo 447.f 13) .
si Ltda. (reQuiinka Reheis. do Brasil
IVfoinlios Vera Cruz S.A. - Pircorrendo do despacho que ind.:., feriu o Correndo do despacha que indeferiu
o trino 450.271)..
têrmo 392.571.
'
Fineki Sul Americana S.A. - Re-, Miguel c Sorna Sanros- (recorrendo
corre-do do despseho que, inleferiu do despacho que indeferiu o termo
o têrmb 394 601 marca Sul Piller/ 1 no 450. 276)
cana.
. Rei da- Voz Aparelhos E.letro SOOron ,ma Indústria:- Quiroic9.,Reu- noros. S. A. (recorrendo do desoa
n idas S.A.
Rec/énno 450 600
.
te indeferiu
("enfia
'In 'si"cho oue deferiu o termo
397.798.
'
c " cl °
Te-:til Judith S. Á. - Recorrendo. '13:(
'
"
do &sambo .orie indeferiu o termo lrkopp Ind. de Máquinas de Cos397 . 924 .
tuia S. A. (recorrendo do despacho
. Banco Mercantil de Minas Gerais que meferiu o termo 45 1 .056 marca
S.A. - Recorrendo do dcrspacha que !lappy de Lux),
indefcr, 11 -o termo 399:532.
Aericola Industrial Alcolea Ltda.
Recorrendo rio despacho que inde- EXPEDIENTE DA DIVISA() LIE
PATENTES
feriu o termo 400.444 marca IpaneMa.
com
Republicado por ter
Alvaro Atahualoa dardos° Ojeda incorreções
Recorrendo do despacho que indeferiu o Mrmo 412.524 marca Newspirin.
Rio de Janeiro, 1965
Unilever Limited - Recorrendo dodespacho que deferiti o.terab.a 430.770
Nottficaçáo
marca silver Ssvan.
General E'ectric 3. A. ' (recorrenUma vez decorrido o prazo de redo, do desnacho que indeferiu o termo
consideração previsto pelo artigo. 14
n° 433.699).
Fábrica de Artefatos Textis Artex da Lei 4.048, d . 29 de dezeinora de
S. A. (recorrendo do despacho que 1961. e mais dez dias para eventuais
indeferiu o têrmo 435.852 marsa Em- juntadas de reconsideração, e .;•do mes
mo não se tenoo valido, nenhtun
blemática).
teressalo, ficam, notiticados os reque•
Werner T.errnann (recorrendo do rentes abaixo mencionados a cor,pa•
despacho nue indeferiu o têrmo nú- recerem a este Departamento, a fim
mero 436.793).
Gera l do Lois Penalva '(recorrendo de efetuarem O pagamento' da taxa
da primeira anuidade dentro- do 'prazo'
do d . soacho que indeferiu o termo
de sessenta dias; na forma o pará
nó 437.809).
grato único do artigo 33 do' Códiao•
Eci'fora AbrilLtda. (recorrendo clO do Prpriedade Industrial, parà que
despach o nue eindeferiu o têrmo• nú- sejam expedidas as •respectivas caros
mero 438.327.
patentes.
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N." 127.470 - The Cinte Cor.
poration - Privilégio de invenTêrmos:
ção.
N." 127.504 - Tire (lute CorNI" 106.547 - Nervo' tipo de boinba poration - Privilégio de invencompressora a ar co .... j.imido - Re- ção.
querentes: Henrique -verpa e Carlos
N." 121.050 - Sonnenreich
Pereira de Castro.
N." 112.087 - Gmpn-propulsor cum Scheir Lt(I.I. - Modelo de utilimotor de combustão superalimentado dade.
por compressor de movime.itação meN.° 127.965 - Braulio Gandolfo
cânica ou separada - 'Requerente: Gomes e Hans Allemann - PriDifierential Diesel Engines Establish- vilégio de invenção.
ment (D D • E E).
N." 1 21).1 7? - (tia. United Shoe
N.° 130.115 - ,Aerltiçoirmentasriu
Machioery do :Brasil - Priviléou relativoS a fusíveis desmontáveis e gio
de invenção.
re-utrizriveis - Requerente: Irmãos
Rusu Ltda.
N."-.130 113 - Salvador Pujais
N' • 130.935 - Gordão Ranhurado Sabale - Modelo • de utilidade..
elétrico de saída - Reque-ente: Deau
PC" 157 295 - T. O. Cosméti,
.viccormick Boyd.
N' 132.121 - Máquirre de . Refri- cos S. A. - Modelo industrial.
- Arquivem-se os processos.
geração - Requerente:Anierican Ra,
diator C.1- Standard Sarritary CorporaDespacho ,ein pedido de retion.
consideração:
NI' 133.880 Processo Iara preservar e conservar viveres, alimentos
O: Senhor Diretor da- Divisão
ou remédios, particularmente gordos e
de Patentes, negou acolhimento
alhuininosce, fluidos ou seint-Puidos,
disp ositivos' porá a realiza ,, ,* do pio- ao pedido de reconsideração
cesso - Requerente: Ema ',eckmann. apresentado no processo abaixo
mencionado, a fim de manter a
actor Becrunann e Uta
decisão anterior.
Privilégzo de Inrençào -

zdos

Exigências

Termos com exigência, a
• cumprir:
ao•

84:8,8
Veb Cp na LInd
- 4,w.rocre.maschinenbau harl • Nlarx
N.'

IN' 91.552'
Le.la V. "ini Achou.
• N o. 113.843 - lhe 13.
Goodrich
Lompaity.
i21.16 2 .- Montero mi, Socie,a beneride Per L'Ind tdria Mineraria e Chimica.
N." 125,2Io - Wilher Balitnul.;

N." 113.477 - Privilegio de inl •
venção - 'Aperfeiçoamentos em
tampas para bisnagas • e outros Requerente - Renato Brambilla
- Reconsideração - Otto Felts
de La • Boca.

Divisão de Marcak
EXPEDIENTE DO DIRETOR
De 3 de Janeiro de 1965
Notificaçaut

N.° 125.814 - Erank Ç. Lawson.
N." 134.358
Continental 011
Company, .
N." 134 670 - (teneral American Trausporlation Corporation,
N." 1 . 958- .-c h ga
nal
Companà.
N." 135,65 2 - Isaac Jose Troo. o., liaiTerit.

Unia VOZ decorrido o prazo de
reeousideraçao previsto pelo artigo 14 da Lei n." 4.048 de 29-12
de 1961 e mais 10 (lias para even' tilais juntarias de recursos e do
mesmo não tendo Valido nenhum
interessado serão logo expedidos
os certificados abaixo.

N.' 1:15.207 -IinIatriut Meta
lurgica
N.' 1 3 6../16
Ernesto llothschild S. 'A, Indústria e-Comercio.
N." 138.4 69 .--• E. Bruno Sevenino.

Laranjas Cutrale - Jose Sutra-•
le Jr. - Classe 4 1..
'N." 269.115 - livlabion Emanuel Merck Orrene llandeisgesellsehart - Classe ' 3.

N.' 154.558 - Nestle S. A.
N." .161. 819 - Barium kValkei
Refractories• Company.
N." 1 62.1.85 • -. Mecãnica Aipo
Base Ltda.
Arquivamento de processos:
Ficam arquivado:. os- seguintes
processos.'
N.' • ga: 1118 - Fer nand Albert
Suif
Privilegio de invenção.
N.° 113$77 - Falrica Italiana.
Magneti Marelli. S. P. A. inVencão..
N." 1 22.3 84 , - Mauric:v,"larra.
vici e Vitalis . Cauly Modelo de
utilidade. •
N.° 123 5 92. Bodolfo ner d riihonlastic S.. I. - Modelo
ria utilidade.

Marcas deferidas:

Titulo de estabelecimento deferido:
N," 452 967 - Banco Nacional
do Espirito Santa - Banco Nacional de Minas Gerais' S. A. Classe 33 - Art. 117 ri:"' 4.
Mars indeferidas:
N.° 230 888 - tiadium - A.
W.
Custell - Classe 17.
N." 407 910 - Metalclucca :Nletalchicea S -: A. Indústria, Comércio e Im p ortação. - Classe 11
IN ." 423.915 - Scarp
Separp
hirtos de Couro Ltda. - Classe
36,
N." 430.884 - Empório Paulista - Alberto Lundgren Tecido.
S. A. - Classe 30.
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Exigências:
N.° 456.446 - D. A. À. Indústria e Comércio de Discos Ltda.
- Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE INTERFERÊNCIA.
De 3 de janeiro .de 1965
Notificação:
Unia vez decorrido o prazo dereconsideração, previsto nnlo artigo 14 da Lei n." 4.048 :de 29-12
de 1961 e mais 10 dias pára eventuais juntadas recursos e do
,mesmo não tendo valido Mnbum
interessado serão logo e.pedidos
os certificados abaixo.
•

Marcas deferidas:
N." 307.821 - Brotinho - Fernando Gonçalves - Classe 48.
N." 324.983 - Olindina - Vicente Celito de Souza 2-, Classe
n.'' 46
'N." 343.004 - Pavão 4._Patla
ria Confeitaria e Bar Pavão Lida
•-; Classe 41.
N.° 437 .500 - Coneipa L- Concilia Construtora Comercial Imobiliarai Predial e Administradora
Ltda. - Classe 16.,
N." 467.803 - Lab.
Brasileiro de Chimioterapla Produtos Labrania S. A. - Classe 3.
N.° 468.080 - Elmo -j Indústria Metalúrgica Gazola Ltda. Classe 49.
•
N.° 472.036 - Primalax- Lab.
Prima S. A. End. e Comércio ;Classe 3
N.° 472 277 - Sinter - Soe
de Expansão Farmacêutica Ltda
- Classe 48.
N." 349.172 --- Alvo -2 Norte
Brasileira, de Explosivos Ltda. Classe 18.
MóN. 425.513 - Negrini
veis Negrini S A Indústria
Combre ; o - Classe 40.
ElaN.° 440 049 - Trebor
bl ir s oments Trebor - Clase 36,
N.° 440.109 - Raalio
Classe 41.
° 440 571 - AC - General
Corri - Classe 6.
N9 4 10.599 - Cadernos de Turismo
v5ii+Ara, Terra e Gente Limitada
cl 22.
N9 440.648 - Odeon - Tne Elétricas e Musicais Fábrica nd eon Soel. 38.
elaAada An A nimt
No 464.071 - VR - L'relairage
de g
Sur atl - cl 8.
4s6.704 -Biriba, - .EugtlIO
el.
49.
Il4rntAiro-,_...
- rroblemática -2- Mário ceratti - el. 19.
n9 466.989 - Jotinho - Otto &
Tere(lin ilmitada - el. 28.
1.0 45'7.
' - Seu . Juca -L. C.
Afriliar 'Rama - el. 2.
7n79 46'7.075 - Pactuai r- Ind. e
Co,Y, m• ein de Doces Ttagnal Limitada
- el. 41.
W9 469.172 - Virou RagitriÇa Wn fc nn V0 cedo - cl. 22.
IO 469.528 - 'Rambosson -- i Pedro
eir, e cintO g - á. 9.
1
N9 469:573 - Sicre - Sicre Servi
Çng Tr. rlii Rtra ç s e Corearcfais de,Resino* T tmifstrlq
cl: 28.
Impor=
7nYo ann sal - pe-np.-Mno
elas%
tadora Sociedade AnISnima
XI.,
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. N9 469.801 - Penegrino - ImporN9 401.288 - Campineiro - Bar
tadora Sociedade Anônima - classe e Lanches Campineiro Limitada 1.
el. 41.
N9 469.636 Cruzburgo - FrigoN9 429.849 - Magic Strings - Nirifico Cruzeiro Sociedade Anônima lo Santos Pinto - el. 8.
cl. 41.
N9 440.621 - Tevessom - Ind.
N9 469.646 - Amor - Meridinal
Sociedade Anônima Comércio e Ind. Reunidas Max Wolfson Sociedade
Anônima - cl. 8.
- el 11.
N9 443.110 - Alvorada -- Bar e
N9 V'9.752 Resista das Classes
Procilt u ms - Associação Comercial Lanches Alvorada Limitada -- classe
42.
do W.,; de Janeiro - cl. 32.
N9 456.779 - Noticias Ferroviárias
Nume Comercial Deferido
- José Soares da Silva Filho •
cl. 32.
497.801. - Lab. Brasileiro de
N9 457.100 - Forte - Severino
MA,icamentos Limitada - Bar Bra.7 Silva - el. 41.
silo ' o de Medicamentos Limitada
N9 461.891 - Fevon - Bohme
(ar! 109 n. 3).
Fettchemie GMBH - el. 46.
Titu Is de Estabelecimento Deferidos
N9 ._466.t06 - Gostoso - Soc.
Nç 173.377 - Padaria e Confeitaria 1....mburgueza - Viúva Alvarez & Agrícola Industrial e Comercial ProFilhos Limitada - classes 41, 42, dutos Lula Sociedade Anônima ci. 41.
.
43 (art. 117 n. 1).
N9 338.965 - Organização Oliveira
N9 469.252 - Goiás - Lanches
- Acyr de Oliveira - classe 33 (art. Goiás Limitada - cl. 41.
117 n.
N9 469_319 - Café Puríssimo - A.
In 313.218 - Recuperadores Spi•ing Agostinho de Souza - cl. 41.
- António da Silva - classes i e
N9 469.637 - Hifeburgues - Fri33 (art. 117 n. 1).
gorífico Cruzeiro Sociedade Anônima
N9 466.82 - Núcleo dos Bandei- - cl. --41.
'antes - Consórcio ImObiliário de
N9 470.737 - Popular - Padaria
trao Paulo Sociedade Anônima - Popular Limitada - cl. 41.
e . 33 (art. 117 n. 1).
N9 470.731 - Filtro Técnica N9 466.583 7=-- Núcleo dos 1.3:Indel- Indústria e Comércio Filio Técnica
vantes - Consórcio Imobiliário de Limitada - al. 21.
cl
São Paulo SGtiedade Anónima
N9 470.797 - Brasília - ComPr•
33 (art. 117 n. 1).
cial Brasília Limitada - el. 41.
NY 466.742 - G.. Petrini - G. PeN9 470.949 - Barcelona - Copas
trini Importação. e Ezportação Li- Barcelona Limitada - cl. 40. •
classes 6, 7, 8, .11. 31 (art.
mitada
N9 470.951 - Poli óleo - Poli
117 n. 1).
.Ó)eo Distribuidora de Derivados de
•
N9 466.984 - Iniobliária Sagtes Petról:-o limitada - cl. 47.
- Imobiliária Sagres S. A. - vl.
Frase de Propaganda Indeferida
33 (art. 117 n. 1):
•
N9 467.015 - Edifício Petrópolis
N9 470.001 - Não Peça Exija Ca- ONI Comnanhia Nacional le Inmitada - classes 6 'i, 8, 11, 31-(art. fé Bom -- • Foresti Fotundo 8r Cia.
Ltda. - el. 33.
117 n. 1).
N9 472.004 -- O Banco qu f..eva
em Conta sua Conta o seu Banco
Marcas Indeferidas
- Mário Soares de Araújo - el.
N9 232.778 - Regente - Compa- 32 e 50.
nhia Calcado Mundial - cl. 33.
Insígnia Indeferida
N9 314.161 - Santa Luzia - Ind.
de Lacticinios Nordeste de Minas
1\1 9 467 819 - Emiiréstiino FamiSociedade Ai nima - cl. 41.
N9 337.318 - Eldorado - Elctrico liar - Banco da Lavoura-de Minas
cl. 8
ciasSe
Gerais Sociedade Anônima.
El rior a rin timitacla
N9 342.985 - Rival - Bar, Res- 33.
taurante r Pizzaria Rival Limitada
Expressão de . Propaganda lndeferida
-' el. 41
N9 452.387 - Emblemática - CopN9 472.268 - Vinhos da Região
perweld Steei Co - cl 11.
N9 465.769 - Anti óxido - Casa Montanhosa - João Comerlato &
Hilpert Sociedade Anônima - elas- Companhia Limitada :-- el. 42.
N9 457.931 - Emblemática - Masei.
noel Renor da Silva - cl 33.
N9 466.929 - Portas Brasil
• N9 469.655 peça exila CaLeônidas Caetano de Siqueira fé Bom - Poresti Rotundo & Com16,
Panhia Limitada - el. 41.
N9 466.938 - Luncb - nbrica
Young Limitada - cl. 41.
Titulo de Estabelecimento Indeferido
N9 467.048 - Nordestino - Ma41.
noel de Melo & Sampaio N9 472.241 - Frigorífico Brasília
N9 467.690 - Brasília - Avicultu- - Frig orífico" Brasília Limitada
ra ,Brasília Limitada - el. 19.
•
41.
CopN9 468.267 - Alumoweld
Exigências
Perweld Steel Co - el. 8.
N: 472:075 - Rio Bonito - *Comércio de aMteriais para Consiruções
Termos com exigências a cumRio Bonito Limitada - el. 16.
prir:
N9 472.143 - Marrou Glace Companhia Industrial de Conservas
N.° 375 505 - Simis S. A. InAlimentfclas• Cica - c1. 41.,
dústria e Comércio.•
N9 472.244 - Paulista -. Mac/uivas
N.° .472 295 - Indústria Qui•
Paulistas .Fle Costura Limitada - mica São Marco Ltda.
cl: 6. •
N9 472.293 - Paulista - IncentivaN.° -472.351 - Bambozzi S. A.
flora Paulista Sociedade Anônima, Máquinas Hidráulicas e Elé
i/ndástria e Comércio - el. 2
tricas.
N9 472.403 - GOIFIT - Auto Pecas
N. 320.250 - Nemazza S. A
Gojaz Limitada - el. 21..
e Indústria.
,
R? 367.615 -- C. F. - Francesco Comércio
COM 1.1 Companhia Limitada - el.
N." 450 052 - Casa Rádio Pa8.
triarca Ltda.
.
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N.° 457.029 - Drury's S. A.
- Distribuidora de Produtos Internacionais,
N.° 469.618 - IAFA - Construções Elétricas e Montagens Industriais Ltda.
N." 469.620 - Coram S. A.

Comércio e Administração.
Diversos:

•
Eagle Pencyl Company - No
pedido de arquivamento da oposição apresentada ao têm:, número 229.155 - Marca - Homologo adesistência.
Têrmol: aguardando anterioridades:
N.° 97.257 - Electromat Ltda.
N.° 403.262 - Antônio Martins
de Oliveira Perdigão.
N." 437.923 - Sociedade Brasileira de Aguardente Ltda.
N.° 440.007 - Santa Mônica
de Campo NutiCa.
N.° 440.027 - Indústria .e Comércio' Medidores Elétricos Rena

Ltda..
N.° 440.067
'Madeiras Esperança Ltda. - Rio de Janeiro.
N.° 440.075 - Isnard Bezerra
de Carvalho.
N.° 440.119 - Lumaq S. A. Lubrificantes e Máquinas.
N. 440.622 - Indústria Reunidas Max Wolfson S. A.
N. 440.667 - Metalmina Sociedade Anônima, Comercial, Industrial, Agropecuária, Minera.
Imobiliária, e .5'inanceira.
N.° 447.423 - Neves & Fernandes Café Lider Ltda.
N.° 455.1,90 - Tecidos MM. Limitada..

• N.° 455.191 - Tecidos MM. LiMitada.
N.° 455.192 - Tecidos MM. Limitada.
N.° 456.716 - Distribuidora
Int-lustrai! Santo Amaro Ltda.
N.° 457 354
Paulo de Oliveira.
N.° 457.489 - Francisco Stadnik.
N. .458.715 - Jóias Romital
Ltda.
N.° 462 285 - Vicente Gomes
Correia.
N. 464.336 - Laboratório- Mi jecal Ltda.
N. 466.917- - Pigmentos Nôvo
Hamburgo S. A. - Indústria -e
Cornércio.
N.' 466.927 - Artefatos de Ferro Wilcon Ltda..
N. 466.932 - anoel Duque Rabelo.
N.° 466.140 - • Emprêsa• Grã :- •
fica O Cruzeiro S. A.
N.° 467.024 - Itinga Come , *ia]
de linportiidora Ltda.
N.° 467 941 - Oba Société
Anonyme.
N." 467 (152 - Gold tiell Jóias
Ltda.
*
N.' 467 .057 - Alyrio lierning,
N.° 467.074 - José llodrignes
Pereira.
N." 467 078 - Namen José Tari kis.
N,° 467 1)81 - Eilitôni
Hora S. A.
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N. 467.112 - Imobiliária Pi.
lar 'Ltda.
N.° 467.139 - Raffaele Antônio
Tucci.
N. 467.175 - American Iro,
& Machine Works Company, lir
N.° 467.186 - Condomínio do
Edifício Vaiar.
N.° 469.820 - Companhia Nacional de Tecidos.
N.° 470.928 - Indústria de-Tacos Paulicéia Ltda.
N.° 443.289 - Ykko S. A. Comercial e Importadora. • .
N.° 453.395 - Americo Consolo.
N.° 465.188 - Indústria e Comércio de Bebidas SBB Ltda.
N.° 465.59 - Representações
Intercambio Norte Sul Ltda.
N.° 466.013 - Ultralar Aparelhos e Serviços Ltda.
N.° 466.109 - Mecânica Randon Ltda.
N.° 466.403 - Bar e Mercearia
Campo Verde Ltda.
N.° 466.472 - S. A. Indústrias
Reunidas F. Matarazzo.
N.° 466.488 - EFFBE Metalúrgica S. A.
N.° 466.599 - Solano Mario
Schmitt.
N.° 466.535 - Sociedade Amigos de Copacabana e Ipanema.
N.° 466.541 - Pigmentos Nôvo
Hamburgo S. A. - Indústria e
Comércio.
N. 466.608 - Frigorífico e
Charqueada Piauí.
N.° 466.636 - Companhia Paulista de Papéis e Artes Gráficas.
N.° 466.661 - King Indústria e
Comércio 8 A.
N.° 466.664 - King Indústria e
Comércio S. A.
N.° 466.697 - Cofeeira Socomar S. A.
.
N.° 466.735 - Tipobras - Artes Gráficas Ltda.
N.° 460.739
Incorporadora e
Imobiliária .laguarão Ltda.
N.° 466.741 - Amancio J. G.
Barbosa.
N.° 466.759 - Metalúrg i ca São
Nicolau S. A.
•
N.° 466.782 - Automóveis (suaçú Ltda.
N.° 466 805 - Nancy S. A.
Ind. da Pesca.
N.° 466 813 - Empresa Auto
Viação Santa Rita de Cassia I.tda.
N. 466.832 - The International Associstion of Lions Clubs.
N.° 466.833 - Caetano Greco.
N. 466.887 - Imiústrias e Comércio São Pedro S. A.
N.° 466 892 - Confecções Saragossy S. A.
N. 467.753 - Lojas Garbo
Roupas S. A.
N.' 467.768 , - Bolsa de Imóveis do C. de São Paulo S. A.
N.° 4e7 326 - F. Casimiro Marques & Dias Ltda.
N.° 467 850 - Sortec Indústria
e Comércio S. A.
N.° 467.858 - Construtora e
Comercial Christian S. A.
N." 407.868 - Indústria de
Produtos AtimenticiOs Racionais
friPar Ltda.

sõbre o pedido . de caducidade reunerio por: Contai Contabilidade e tec.
nica Administrativa Ltda.
Esrolko do Brasil S. A. Industris
e Comércio - no pedido de caducidade do registro nurnerc, 285.081 marca: Fuoral.
Bracco Novoterápica. Laboratoriais
S. A. - titular o registro 309.850 N.° 468.081 - Indústria Meta- N.° . 397.580 - L'Aiglon - Ind. e diga sôbre o pedido de uaducidade
lúrgica Gazela Ltda.
Comércio II ri Ltda. - cl. 36.
requerido por Lovens Kemiske
N." 471 943 - José Mttrilia
V-A Kongsted, no registro em pr.irroDiversos
Rozza.
gação: Novocilin
N.° 471.945 - 3 Jotas - InCm. Cervejaria B:-.11una - tio neForam mandados prosseguir os se- dido de desistência do recurso • interdústria, Comércio e Representaguintes tê' mos com 'as apostilas ardi- posto ae doterauento o termo 204.
ções Ltda.
cadas pela Seção:
-- marca Supimpa.
N.° 471 . 965 - Aktiebolaget
1\1 5 371.050 - Comércio e RefriWilson, Sons 5 . Co. Ltd. - no
Casco.
geração Polar Ltda.
recurso interposto ao deter:mento do
N.° 471 998 - Artefatos de PreNó 374.446 - Ideal S. A. Fintas têrnio 2(7.382
'marca: Wiison
cisão Teenailon S. A.
e Vernizes.
Antonio
Cury
- impugna me ('o
N.° 472.011 - Casa. Ifilport
'Nó 386.958 - Ronaldo Gonçalves têrmo 385.678 nome • comer( ia,:
S. A
Certa Contabilidade Ece:tor' a Revista:5
Côrres.
N.' 472.012 - Shering A. G.
Técnicas e Advocacia S. A.
N.° 434.761 - Viagens e 'Furisow
N.° 472.044 - Cofisa - Cia.
Fermos:
Fornecedora- Industrial e Servi- Universal Service Ltda .
N u 439.767 - Vinasa Viaturas e
No 264.791 - Ja,:cjeues S., I )!
ços Agrícolas.
Máquinas Ltda .
'Rab.scheItily - marca: Brunes
N.° 472 059 - Comércio e InN 9 450.315 - Gráfica Fainoio LiN.° 341.102 - Lar Lia. fest,' dústria Eletrônica ntigar Ltda.
mitada.
ma:ca Duplex •
N.° 472 074 - ornmby - ' CoNó 458.151 - Stix Products Inc.
l\P, 348.242 - Bocha ra, Kob.,
mercial - de rerro e Derivados LiNó 460.262 - Auto Viação São Cia. Lida., marca
mitada.
Jorge Ltda .
N u 351.402 - Otron Bezerri
N.° 472.988 - Schick
Cia.
Melro, • Fiação e fecelagem S. A .
Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇA0 LEGAL
No 353.878 - Restaurante
N.° 472.092 - Irmãos Rached
te Ltda. - titulo: Regentes Re•niuLtda.
Rio de janeiro, 1965
,
.
rante
N° 472 097 - - Alcides Assis CorNó 369..071 - Porto Velho c.rn.
reia.
Exigências
N° 172.118 - Mario Peixoto e tèrnos com pn'endirnentos Irtiobitários 5, A. Processos e patentes
marca: Pôrto Velho.
Galeão.
Lxignclas a cumprir
N" 3/0.487
Société Nouvede PaN.° 472 129
Marmerite São
Franei,en Ltda.
Comercial e Comissária São Paulo the Cinema - marca: • Pathe.
N.° 3N8.991
Giannimo briO
N.. 479 178
Civarettenfahrik S. A. - titular da patente numero
mro..lit; A G . s A
7/.795 - priviiégio de invenção. - marca: Bollows.
N 9 408.268
Laboratório Energia
N O 472 227 - Metalúrgica Wal Compareça ao Departamento a tini de
marca:
Enerio.
sôbre
o
pedidõ
de
cancelamento
li S. A
dizer
Ltda .
N.° 479 979 -• Fábrica de Ren- requerido por Silar S. A. Ciios e Nó 390.372 - MIA L - S.P. A.
Navio- Armazéns Construções, Indústria e Co- - marca: MIAL.
x MG
.Macedo S . A .
N.' 430.759 mercio - dentro do prazo de sessenta
N.. 479 24n
m n rcarlo
Indústria. Comercio e Agricultura
dias.
Tr,,,Mos
npl
N. 0 472. 7.3 - Sr-I g or Indi'iRtr;•-• treitas Leitão Comercio e Indústria marca: • -Fortaleza.
Tirnci1ní,--1
Meric VPi-f mnic L4r1n Ltda. - no pedido de caduciade
N u 439.429 - Karpas • Winkici Li
N° A7 9 iPO
nneírin ‘Terfi ni registro 169.059 - marca: Negrita Co. Inhaber Dr. Schim5er W.a,cr
ea So luirf o rd Ltda.
- fica sobre a petição de fls. 72. - marcai Protexun
H
N.° 472 2R9
Nlanah S. A. Comercio .e Indústria
Coldex
N 9 445.949 - Cinotica Artigos Potem n e romAr (.io s A.
de Adubos e Rações - No pedido de . 0,/ rá ticos Ltda . - nome comei ir-il.:
- C'notica Artigos Firtagrá os IA. ia .
• 472 5 2 - Norberto da Ro caducidade do registro 178.371
chi Fcmnp...
marca Anatos.
.N2 173.494 - Peixoto, Cherrin
\T0 479 .R n ? C. da engin
Depósito Popular Super Mercado Cia. Lida. - marca: Tipiti
47') R73 - Therrno
S. A. - no -pedido de caducidade
Desistência de processos
do registro 204.003 - DepóN.° 472 399 - LPP - Lami- sito Popular Normal.
(-amaduro S. A. Iruporta,ão
nados el o Plásticos Paulista Lida
Laboratórios BioPintética S. A. - portadora - no pedido • de desiNte,hrsa
N° 472 404 - Comercial e Im no pedido de caducidade do registro do térnio 319.465
rhnue. torn!r,
norIndora Revel Ltda,
Camadora S. A. Importadora e Cot220.768 - marca Oftal.
Arquive se.
Indústria Química e Farmacêutica portadora.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Administradora
e imobi,iária And.nus
Schering S. A. - no pedido de caPESQUISAS
ducidade do registro 224.620 - mar- Lida, no pedido de desistencia do termo
Dia 3 de janeiro de 1966
Arquive .se,
ca Trimistina.
480 7('1 nome comercial.
Administradora e Imobiliária Andraus
Pharma S. A„ Laboratórios FarmaNotificação
cêuticos - •no pedido de caducidade Limitada.
do registro 243.795 - marca Opo
Miare Auto Peças Lida. - no
Uma vez decorrido o prazo de re- farm.
dido de desisténcia .
ist r n-) •ia
consideração previsto pelo art. 14 da
Virmo 483.2.1k
Olin Mathieson Chemical Corpora- mn arca: Niibre
Lei 4.048. de 29 de dezembro de 1961
'A •
floniciiogo a desistencia so.
e mais dez dias para eventuais junta- tion - no pedido de cucideda
::citrada.
•
as de recursos, e do merino não se ,en- registro 259.881- marc.a Brispen.
do valido nenhun2 interessado serão Lucio Occhialini Júnior - no peEXPEDIENTE DA SEAO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
logo expedidos os certificados abaixo: dido de caducidade da marca Mariza
- número 268.442.
Trans, et ência e alteracdo de nome
Bernaro Goldfarb - til alar do reMarcas deferidas
- de titular de processos
gistro 268.442 - %arca Nlz,riza.
Ne, 418.738 - TB - Tratores do
Mário Mori - titular do registro
Dia 3 de janeiro Se 1966
Brasil S. A. - cl. 6 (considerando 284.125 - insígnia
Contil
substituida a expressão tais como por Consultório Fécnieo Indus:riai - diga
Foram mandados anotar as trans.
a saber com os exemplares de fls. 10 S. A . Philomeno Ind. e Comércio iereneias e as alterações nos seguine 12.
' na alteração de nome nas marcas tes processos:
Nome comercial deferido
N. 467.929 - Fibracaixa Indústria oe Papelão e EmbalaNó 340.t588 - Ind. e • Comercio
gens Ltda.
N.° 467.951 - Cacopiso - In- Marti Pacheco Ltda. - Ind. e Codústria e Comércio de Mármore mércio Man/ Pacheco Ltda. - (Artigo 109 n° 3).
N.° 467.978 - Evanio Leme NuMarcas indeferidas
nes Gaivão.

•"
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ø.o José n9 1713.346
'8o 4709.
119 178.347 - Fá ln,15 #459_ Teeld0a
José n9 178.348 1ital0 de estabelecí,.
mento).
• Ind. e Comércio Cafés scolhidos
Ltda. (transferência ria marea Dominante n9 180.256).
Sereníssima Grande Loja do Nistado de São Paulo (transferência na
marca A Verdade n9 181.057).
Caiore & Cia. Ltda. (Transferência n amarca Fo3uréira n9,104.528).
J. Torquato Comércio e ;Indústria
.S.A. (na alteração de nome rias
marcas Torquato n 9 253.504 - 253.515
- 253.514 - 253.513 - 253.512
253.511 - 253.510 - 253.509 253.509 - 253.507 - 253.506
253.505 - 261.93 todos para ; a marca
Torquato).
Laboratórios Hubber S.A. "(Na ai:Lel-uca.° de nome na marca Hubber
119 2'83.544).
Osborne & Cia. S.A. (Na alteraçao de nome na marca Coquinero
;n 9 313.125).
t • Jonns Alves da Costa (Na altera
çao de nome na marca Café Jr. têr;no 482.310).

Exigéncias

;e

Têi'MOS CjIll ' exigências

• prir:

a

U.s..faAna S A. Ind. Farmacêutica
'(Jiinto a marca ri? 131.474).
Usafairnr S.A. Ind. Farmacêutica
'ijunip a in:irca u 9 164.223).
Fumo Ind. e Comércio de Ferro
Liriitaaa (Junto a marca n 9 172.272/.
• Sir.ircm2ta S A. Ind. e Comércio
.:(Ji.tri..o a marca têrmo 450.352).
N9 451.445 - Dam Ind. e Comércio de Discos Ltda.
John West Foods Limited (Junto a
marca n9 202.152).
Sérgio Fuser (Junto a marca número 203.444). •
• N9 465.072 -.Francisco de. Moura
Monteiro.
N° 465.780 - Frigorifico jandrra
Sociedade Anônima.
N° 466.644 - Camillo Ferrari S,A.
Ind. e Comércio.
,DIVERSOS
Barbare & Dib (Junto a marca)
207.554) - Arquive-se o pedido de
anotação de transferência.
Indústria Farmacêutica Paulista
Ltda. (Junto a marca 11 9 208 136) Arquive-se o pedido de fls.
'Pacheco & Souza (Junto a 'marca
n9 221.244) - Arquive-se o pedido de
fls.
Sérgio Scaranello (Junto a marca
228.351) - Ar q uive-se o pedido de
fls.
Pulcheri & Cia. Ltda. (Junto a
marca n9 240.255) - Arquive-se o
pedido de fls.
M. Francisco S.A. Representações
Comércio e Indústria (Junto a marca
n9 243.184) - Arquive-se o pedido de
fôlhas.
Café Chantecler Ltda. (Junto a
marca n9 260.604) - Arquive-se o
pedido de fls.
Carbex Ind. Reunidas S.A. 1 (junto
a marca n° 265.074) - Arquive-se o
pedido de fls.
Câmara de Comércio dos Países Platino Americanos (junto ao têrmo número 211.415) - Arquive-se o 'pedido
de fls.
Calçados Eliana Ltda. .(junto ao -ferino 308.186) - Arquive-se o pedido
de fls.
Almaco Engenharia e Comércio: S.A.
(junto ao termo 355.708) - Arquive= O pedido de fls.
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rodiv Iferoback (junto ao têrmom1N. 483.736 - Ind. e Comércio de
mero
- 4k.equive-se o pedido Bebidas Tupinambá Ltda.
.
je
N. 466.432 - Cosiva Cia. SiderúrCafés Unidos dp Paraná S.A. (junto gica de Governador Valadares.
AO Urino 412,315) - Arquive-se o peN. 466.434 - Antonio Coelho dos
dido de fls.
Santos.
Ivo Paolinetti 8 Filhos Ltda. (junto
N. 483.7193 - Nylok S.A. Ferraao têrmo 415.101) - Arquive-se o pegens e Ferramentas.
dido de fls.
N. 483.731 - Algodoeira do Brasil
Comércio e Ind. de Bebidas Benfica Comércio e Ind. 'S.A. Algobras.
•
Ltda. e Indústria e Comércio de BebiN. 483.732 - Sulmar S.A. Comérdas Lunik Ltda. (junto ao têrmo número 426.204) - Arquivem-se os pe- cio e Ind. de Carnes.
N. 483.733 - Sulmar S.A. Comérdidos de fls.
cio e Indústria de Carnes.
S.A. Instituto Bioterápico AmericanO
SAIBA (junto ao termo 430.869) Diversos
Arquive-se o pedido de fls.
João Afonso Ferreira (junto ao terTermos aguardando anterioridades:
mo 434.372) - Arquive-se o_pedido de
fls.
N. 390.876 - Ind. e Comércio IuAutomovel Club do Brasil (junto ao' sar Ltda. •
N. 483.718 --- Auto Onibus Miriti
têrmo 460.422) - Arquive-se o pedido S.A.
de lis.
Eugenio Fenster (junto ao termo nuEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
mero 462.378) _ Arquive-se o pedido
PRORROGAÇÃO
de fls.
N. 464.650 - Syntex Corp - Prossiga-se como indicado pela seção.
Cezare Trentini • (junto a marca número 307.791) - Arquive-se o pedido
de fls.

Dia 3 de janeiro de 1966
Exigéncias

Têrmos com exigências .a cumprir:
Confecções Carioca de Roupas CrianN.° 86,130 - Matth Hohner.
ças S.A. (junto a marca número ....
N.° 209.144 - Comp. de Cigarros
194.317) - Arquive-se o pedido de
Metrópole.
fls.
N.° 349.215 - Fazenda Massangano
Joõo Gomes Xavier ti Cia. Ltda.
(junto a .marca n° 195.343) - Argui- Soc. Agrícola.
N.° 410.650 - Riedel de Haen A.G
ve-se o pciddo de fls.
N.° 411.961 - Dr. Hans Janstn
N. 466.945 - J. Moreira Cia. Co- Arti K. G.
mercial de Tecidos - Prossiga-se como •
•
indicado pela seção.
N.° 530.092 - Assumpção S. A.
Mercantil
c
Agrícola.
Lab. Frunitest S.A. (junto ao têrmo
N.° 540.700 - Frigolifico Armour
474.617) - Arquive-se o pedido de
do Brasil S. A.
lis.
N. 564.269 - J. Pimentel 5 Cia.
G. Alves Sant'Ana (junto ao termo Ltcla .
480.038) - Arquive-se o pedido de
N.° 592.066. - Malar Meyer S. A.
Irineu Medeiros do Prado (junto ao Ind. Farmacêuticas.
N. 9 .596.184 - Ind. Quimi c a s
termo 480.040) - Arquive-se o pedido
Anhembi S. A.
de fls.
Francisco Pinto (junto ao termo núN. 596.186 - Ind. Q ui micas
mero 480.050) - Arquive-se o pedido Anhernbi S. A.
•
, te fls.
N.° 719.702 - Casa Paris ROup.a.t.
para Sen:loras Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXAME FORMAL DE MARCAS
DIVERSOS ni. 3 de janeiro de 1966
N.° 260.171 - Kleinol Prc>duktian
GMBH - Inde.firo o pedido de prorExigências
rogação.

Janeiro de

1956

N.° 410.496 - Zyklon - Deutselid
Gesellschaft Fume Schadlingsbekampfunt
MBH - cl. 2.
N.° 411.265 - Bosch
Robert
Boscb GMBH - cl. 8.
N.° 414.308 - Rotafix - Gunthe$
Wagner - cl. 17.
N.° 433.751 - Sigolin - Sidtd
Werke Siegel 5 Cia.
cl. 46.
N. 459.993 - W. 5 H. - De*,
talwerk Burmas GMBH - cl. 10.
N.° 533.678 - Fonte - Fonte Em,
presa Comercial e Industrial de Mate.
rias Prinias S. A. - cl. 1.
N.° 568.534 - Civilsan - Civilsad
Engenharia Civil e Sanitária S. A.
cl. 16.
N.° 571.452
Aranha Branca
Cia. Industrial Rio Guahyba - cl. 23.,
N.° 584.790 - Hulter - Ind. Bm.
de Bombas H. Refrago S. A. - cl. 1.
N.° 588.216 - Fecunda! - Orthei
Pharmaceutical Corp - .cl. 3.
N.° 589.768 - Sal de Eructa ••irit
Beecham Proprietary Medicines United
cl. 3.
N.° 589.769 - Emblemática - De..'
charn Proprietary Medicines Limited ••••
cl. 3.
N.° 590.
- Petales Froisses --•
Lanvin S. A. Trade Marks - cl.
N.° 594.952 - Bilibil - Quirabgt
Médica Farmaceutica S. A. - cl. 3.,
N.° 595.158
Silvestre - Mrivels
Grasseto Silvestre S. A. - el. 40.
N.° 596.185
Lava Bel Químicas Anhembi S. A. - cl. 43.
N.° 695.718 - Cavador - Oliveira
Zucca 5 Cia. -g. cl . 41.
N.a 716.693 -SPAM - Soc. Paulista da Artefatos 'Metalúrgicos Ltda.
- cl. 6
N.° 719.670 - Três Pontos - Tece.,
lagem Helvética S. A. - cl. 24.
N.° 720.061 - Sonomatic Reunidas Max Wolf.son S. A. - cl. 8.
N.° 720.062 - Solar - Solar Ind.
de Produtos para Calçados Ltda. el. 1.N.° 720.068 - Cangaceiro - Co.
mércio de Aguardente e Álcool na
Ltda. - el.
N.° 720.070 - Soberbo - Padaria
e Confeitaria Popular Ltda. - el. 41.
N.° 720.071 - Bar Confeitaria, Pa•
daria Popular - Padaria e Confeitaria
Popular.
s

N.° 410.651 - Riedel de Ilaen AG Popular 'Ltda. -ci. 41. 42 e 43.
- Aguarde-se.
N.° 720.072 - Pindorama - Paia•
N. 405.983 - Multibras Ind. de
N.° 414.634 - Mannesmann Aktien. ria e Confritaria Popular Ltda. - el.
Aparelhos Domésticos Ltda.
gesellschaft - Torno sem efeito o des- 41.'
N. 421.660 - Vieira Marco 5 Cia. pacho de arquivamento tendo em visr,
Prorrogação de Nome Comercial
N. 423.565 - Cerveja Mogyana Li- o engano na parte de vigência do reii
a
fim
de
ser
estudada
a
prorrogatfào
em
mitada.
N.° 720.066 - Imobiliária Parva!
causa.
1/nobiliária
Parva/.
N. 427.486 - (1 Gonçalves El Filho
N.° 690.017 - Unilever Limited -Ind. e Comércio Ltda.
Prorroga0o de Frase de Propaganda
Aguarde-se.
N.° 581.073 - Mudanças local ou
N. 428.229 - Djalma Radjalma Rocha.
• PRORI-20GAÇA0 DE MARCAS . longa distancia, Guarda-Móveis Gato
Preto, a maior organização no gênero
N. 430.013 - Johnson El Johnson .
Forem mandados prorrogar os sNuin- - Guarda-Nióveis Gato Preto S. A.
Ns. 439.792 -- 439.793 - 439.794
-, ,
- cl. 33.
- 439.796 . 439 797 - 439.798 - tes termos abaixo:
439.799 - 439.800 - 439.805 - EnN.° 675. 49 - Produtos Perdigão
rique Federico Carlos Kipp.
N.') 394.924 - Carlos Guines - 1 a- sabor fr. pureza par.) sua mesa -- Perdidustria e Comércio de Café Meloni. 1,an gão S. A. Cot,nereio e Indústria •N. 464.863 - Bradford Speed Pas: dim .Martim Ltda. - el. 41.
cl. 41.
kaging And Development.
N.° 405.864 - Mercedes - DaimIet
N. 483.566 - Celanese Corp Ot Benz Aktiengescilsehaft
cl. 6...
Prorrogaçâo
Titule) de EstabeleciAmerica.
N.° 407.431 - Zet
Gunther
'aent
N. 483,720
ner
Cooper Mcdougall
cl. 17 .
Robertson Limited,
N.° 409 457 - Otto Motor - Klia• N.° 592 860 - F. de Fogões ProN. 483.734 -- Algodoeira do Brasil dmer Humbohlt Deutz Aktienuesel la .greSSO
Almeida Cm-lerdo e Ind. de
Comércio e Ind. S.A. Algobras.
Ichaft - cl. 6.
••
,Ferro S. A. - ci. õ.
Termos com exigênicas a cumprir;

• ,•
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Publicação, feita de amara% com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. CR data da publicaçáo começai a
aaa oposições ao Depariaru,saua .
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão aprestar ss
aquêles
que
se
julgaretn
prejudicados
com
•
mancassão
do registro reauerldo
l
liaça:mal da Propriedade InclUstria

Classe 7
Tarrao n.° 713.174, de 29-9-1965
Emprêsa "Santista le Marcas e Patentes Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura 'e
Limitada
aorticultura a saber: • arados, abridores
São Paulo
de sulcos, adubádeiras, ancinhos me.
cánimos e emplilhadores ocmbinados,
arrancactores mecânimos para agricul,
índSÀ.V
.
tura. batedeiras para cereais, bomba:
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agriClasse 50
Marcas e patentes, despachos, contabi cultura, cultivadores. debulhadores
&atacadores. desentegradores, esmagalidada advogacia, e assuntos ligados
dores para a agricultura, escarrificado.
repartições municipais, estaduais e
res, enchovadeiras. facas para mama,
federais
nas agrícolas, ferradeirass ga Cla nli
garras para arado: grades de discos
Térmo n.° 713.175, de 29 - 9 - 1965
ra ulmica Industrial "Brasa" Lua.
ou dentes: máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas. má
São Paulo
:fainas vaporizadoras, máquinas de
analgia máquina.s nivelactoras de terra
náguinas perfuradoras para a agrar:uh
BRASIL
'ura máquinas de plantar, motocaar•
Ind. Brasileir,
,,raa inquinas regadeiras máquina: de
Classe 1
'oçar. de sen,ear, para sulfatar de
Artigos da classe
targuir, de triturar, de esfarelar terra
sara irrigação. para matar Formigas e
Termo n. 0 713.176, de 29-9-1965
outros inastos, para burrifar e pulveri.
Huber Warco Company
sai desinfetantes para adubar para
Estados Unidos da América
ay:tar e espalhar palha, para colhe,
algodão, para colher , cereais, máquina:
amassadoras para fins agricolaa. de
MIIRTAINER
cortar árvores, para espalhar. para ca
pinar, máquina Combinadas para se,
Ind. Brasileira
mear e cultivar, de desbanar, pare co
Classe 6
Compressores, câmbio, cabeçotes, engre- silar máquinas e moinhos para torra
pena, máquinas toscadoras, ordenado
nagens, guindastes, máquinas furadoras
res mecânicos, raladores mecânicos ro
máquinas compressoras, máquinas para
los compressores para à agricultura
Cortar, marteletes, máquinas para serrar.
sacradearas, semeadeiras, secadeiras
máquinas destocadoras, máquinas pla- semeadores de terra tosadores de granadaras de terreso máquinas varredoras, ma, tratorea agricolaaa válvulas Pára
máquinas aspiradoras e espiradaras
máquinas agricolas
Classe 6
Térmos ris. 713.177 a 713.182 e
Compressores. câmbio, cabecotes. en713.185 e 713.186 de 29-9-65
grenagens. guindastes, máquinas furaHuber Warco Compasy
doras, máquinas compressoras, maluinas
Estaos Unidos da América
para cortar, martelares, máquinas para
serrar, áquinas destocaaoras maquinas
planadoras de terreno, máquinas varr
D.B. 550
redoras, máquinas arpiraloras e
Ind. Brasileira
aspiradoras
Class. 21 •
Classe 21
• Para distinguir: Veiculo: e suas partes Par a distinguir: Veículos e suas. partes
Integrantes: Aros para bic , cietas, auto- integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-camiahões, av'aes amor- móveis, auto-caminhões, aviões. amortecedores alavancas de camhio barcos, tecedores, alavancas de câmbio, braços
breques braços para velculus, bicicle- breques, braços para vraculos. bicicletas carrinhos de mão e car-esas cami- tas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes carros ambulantat caminhões, nhonetes,,carros aasbulantes, caminhões
Carros. tratores carros-berços. carros. caros, tratores, .cárros-berços, carros-.
tanques carros-irrigadores, carros, caa tanquez carros-Irrigadores, carros, car
roças, carrocerias, chassis. chapas cir- roças, caroceriaa. chassis, chapas ctr•
cula res para veiculos, cubos de veiculo culare.s para veiculos, cebos de veículos
carrinhos para máquinas de. escrever carrinhos para máquams de •escrever
corrediços, para veiculas. direção, desli- corrediços, pata veículos. direção. lesa.
gadetras, estribos, escadas rolantes ele cadeiras, estribos, escadas rolamos. ele.
vadores para passageiros e para carga v adores para passageiros e para carga
engates para crros eixos de direção engates para carros eixos de direção
freios. fronteirs para veiculos guidão Freios, fronteiras para veiculas. quidac
locomotivas lanchas, motociclos, molas locomotivas. lanchas, motociclos. molas
motocicletas motocargaa moto furgões. motocicletas. motocargas. Motc turgóes
manivelas navios ônibus, para-choques, manivelas. navios andais. para-choques
para lamas para-brisas pedais. pantbea nara-lamas. para-brisas, pedais.,pantões
rodas para bicicletas raios para bicicle- rodas ciar bicicletas raios para bicicle
tas reboques radiadore: para veículos 'as. 'reboques. radialoras para veiemos
rodas para veículos. selins triciclos, ti. 'das para veículos. seans tricicles
aça rRsim trôScia troitibus Varâes de -antes para veiculai vagões velociae'
cantes p ara veiculas vagões, velocipe les varetas de . controle do afogador f
atogador e l relerador tróleis troleibus. mames de
dem v a erascontrôle
IP re
carros
carros. toletes para ÇaITOS
a ra Carros

•
Classe 7
Máquinas e incisarias para ,arorn usa.
dos exclusivamente na agricultura
horticultura a saber: arados. abridores
de sulcos. adubadeiras, ancinhos me
sánicos e empilhadores combinados
arrancadores mecânicos para ag r. cu
lura, batedeiras para cereais. bomba:
oaar adubar. ceifadeiras, ~avaliaras
ceifados para arroz, charruas para aw.d.
cultura, cultivadores, debulhararrea,
destocadores. desentegradores, esmagaas., rs para a agricaltura, escarrificad.s.
s es, enchovadeiras, facas para máquinas agricolas, terradeiras gadanhos.
aarraa para arado, grades ae dissos
ou , dentes, máquinas batedeira, paass
agricultura, máquinas Inseticidas máauinas vaporizadoras, máquinas de
.nungir. máquinas niveladoras de terra.
traquinas. óerturadoras para a agricul.
cura má quinas de plantar. ,notocharuas máquinas regadeiras, maquinas li.
roçar, de semeai, para sultata,
:urgiria de triturai.. de esfarelai terra.
vara Arrtgação, para matar Formigas e
antros insetos para' burrifar e pula/era
2ar desinfetantes. para adular para
-é gua, e espalhar palha. p ara comer
ag osião, Para. ,colber cereais máquinas
amassadoras vara fins agrícolas de
ortar árvores., para espalhar cara capinar. mãe/umas combinadas vara sea a en
neai e cultivar.' dc lesbanar
usar máciumas e moinhos cate k mas
qens. maquinas toscadoras, ar-lanado.
res mecânicos. raladores mecánicos. colos coMpresscires vara a aaricultura,
.ecadeiras.
serneadeiras.
saehasleiras
iecadoras de terra tosadores de grama, tratores aoricola.s válvulas para
maauinas agricolas
Classe 21
' Pa r a distinguir: V eiculas e suas parte:
Titegrantes: Aros para tribicletas. ' automóveis. auto-caminhões, aviões, ,amortecedores, alavancas de cambio.rdços
breques, braços para veiculosabicic
tas. cananhos de mâo e carretas. cama
nhonetesa carros ambulantes. carninhese,
carros, tratores, carros-berços, carros
tanque.a, carros-irrigadores, carros. car
roças, carocerias. chassis, chapas cir
culares para veiculos. ccbos de veículos'
carrinhos para máquinas de escreva:
corrediços. para veículos, direção dtd
gadeiras, estriboa. escadas rolante s, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção
freios, fronteiras para veiculas. gralac
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas. motocargas, moto turrai.
manivelas, navios, anibus. para-choques
para-lamas, Para-brisas, pedais. pantões
rodas para bicicletas, raios p ara aldeie
tas, reboques, radiadores para velcvios
rodas para veiculos. selins, tricicles, ti
rapte,. para velculos vagões. veJocliae
des. varras de controle do atoaador é
acelerador tróleis troleibus. varam de
carros, toletes para carros
Classe 7.
Maquinas e utensilios coara serem usa.
dos exclusivamente na .agricultura e
norticultura a saber arados lora:fores
de siacft. ,adiaranaras amanhos • me
sánicos e emoilhadores combinados
araancastarea inecainiaos oara
fura batedeiras vara cereais num sas
:arraiadas
'aar adt.bar ceitaderras
para arme ^ria rrias Para 300

cultura cultivadores aebulhadiaes,
destocadores. Jesentegrador,s estnega•
dores para a agricultura escarritt ..o it..ri-a enchovadeiras ,aca.5 vara maquinas agricoass terradeiras gadaahos,
ou dentes mautimas p atede.ras oara
.4-...:uitura. ma q uinas inseticidas máguinas vapurizaaoras, maça:Inas de
aasugn mamarias raivei:laxaras Ia versa,
maatimas Perfuradoras para a agriculaura, má quinas de imantar. morochar.
aias. magurnaa regadeiras. maauinas de
roça.,, . de semeai. oara siri lata, . de
airquir, de triturar de Mareia: cerra.
Para irra:taças) para inatar formigas' e
annes insetos para burnrar oulvertrar desinfetantes oara adunar para •
nitra e es palhar palha para comer
sag lao, para colhei cereais. nacnsinas
amassadoraa para' fins aoruaaaa ria
zurrar arvores. cara espalhar vara capinar 'maquinas ora ia traíras 'rara mareai e cultivar da -leso:mar lara ennula; macumas t Ino;rItios pari torragen,- maquinas ioscarloras aderiaaosas mecânicos saaa.a.res .tesami.o.S• rolos com p ressores clara a Inr n cultura,
a.sadeiras,
seraaadeiras
l ras
Saetla
de
secanorea de . ter.a t oSifchires if grana, tra tores agrico!:,,,, val% ulr.s siara
maouinas aoricoras
Classe 6
•
Compressores. cambio, cabesotes engrenagens, guindastes maquin.:13 luraderas ulágumas cousp.est,n,aras. umas
para cortar, marteierea (ua,pit;Jri para
serrar, aquinas aestocadt, n ¡,; ul'AtiinEtS
planadoras da terreno , 'tná l utnas varredoras, maquinas drpiraloras -e
eapirarioras
Termo n.° 713.183 de 29-9-1965—
Farmácia João fbersiloro Ltda.
São Paulo

30X0
Ind.
brasileira
THEODORO

Classe 3
S'istâncias, produtos e preparações
q :laicas para serem usadas na raeuicMa ou sa larmaam
ermo n.° 71-3.184, de-25-9:1965-* 'V7-"
Farmácia Drogamello aada.
São Paulo

InRR.nt.ninira'
Classe 3
Salatáns as, produtos e prepara;õrs
quinavas listra serem usadas na maliairia
ou na Sarmácia
n.° 713.187, de 29 9-1ç.55
"Eama....... a. Mercantil e laistriouido:a
Máquinas
São Paulo

tleDIMAI
Classe 17
Artigos cara escritório. almofadas para
carimtios. almofadas Para tintas abri.
deres de cartas, arquivos, borrachas,
hercos para mataborráo borrachas para
rolas brochas para aesenhos cofres.
aasetas. canetas tinteiro, canetas para
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desenho, cortadores de papel; carbonos
n 3111,0S, carimbaclores. cola Para papel.
cola:Pires. compasst.s. cestos' para corresoormenc ia dmenhadores. iduplicadcs
res datadores estojos para !destihos
estojos coara anetas. estojos com mipas.
esuuachos estofos para lápis, espetos.
esinstes para " oapéis turadores. fitas
na rd má q uinas de escrever, gra fites
para lapiseiras goma aráhica.-„srampea,
dores lápis em gerai, lapiseiras. ma
kuinas . oara apontar lápis, minas para
pra lues minas Para 'penas, máquinas de
, escrever ma q uinas de calcular. maqui•
nas de somar ma q uinas de Multiplicar
mata gatos p orta tinteiros. porta -canos .
bus porra a p is. ,sorta-canetas, porta
cartas. prensas Prendedores de' papéis
p erceyeicis Dara, paneis perfuradores
recuas. raspadeiras de borrões; stencils
ora mimeógrafos tintas e tinteiros

•

Termo n.9 713.188, de 29'-9:1(;65
Célio G7attini
São Pauio-

:,se 42
Para distinguir: 9kguardentes, aperitt.
coa anis,
conhaque, cervejas temes g sgin. kumel, lico.
res. nectar,
•SI:aermint, rimos
sucos de truta,
o
vinhos, vermuth. vinhos - als'f,,,-rn vinhos QUI;a dos.
Termo n. 9 113.:95, as, 29-9-1961
Co. mercial Revendedora ds Acumuladores Cral Ltda.
São Paulo

Ind.CRAL
brasileira
•

Classe
Acumuladores
Termo n. 9 713.196, de 29-9-rf'5
Casa de Calçados Maiy Ltda.
São Paulo
NAU

Pdade' e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa a óleo, receptores,
regadores aOtomaticos, registros para
vapor, gás, agua e outros liquidos quandc riâo considerados partes de máquinas,
reetores p ara ha f: ...torescentes, retineraçáo doméstica e (ndustrial, registra.
dores, resisfencias efetuas, reles, sorv eteiras, sorveteiras elétricas caseiras.
.Oquers, sinaleiros, sereias de alarme,
a..idadores elétricos, toca-discos tomadas e interruptores elétricos, torneiras.
alhos acústicos termemetros para observação meteorológica. telescópios, tacômetros, televisão, taxímetro, torradores
de cereais. trenas. transformadores. tetetones, tostadeiras. telégrafos, tripes
odre' fotografias. válvulas para rádios,
vá,vulas de descarga, válvulas de redução, vacuõmetros, válvulas elétricas
de vácuo. ventiladores
Termo n:c 713.201, de 29-9-1965
Betãnia Modas Ltda.
São Paulo

•

Ind. Brasileira

'BISCOITOS ZULtl,'

Classe 36
Alpercatas, botas, chin s los, .sasdálias e
sapatos

Classe 41
Artios da claSs:.
Termos ns. - 713.189 e

7 13 . 7 90. de• 29-9-1965
Indústria d eTroieus "Po l iarte i' Ltra.
São Paulo

POLIARTD
Ind. Brasileira

Termo n.° 713.197, de 29-9-1965
' Dusolo Produtos e Máquiry.3
Agrícolas Ltda.

BE1ÂNIA
IND. BRASILEIRA

São Paulo

• Termo n.° . 713:191, de 29-9-1965
Falqueiro, Aloja
Nazário Ltda.
São Paulo
DOG-NATIC

S.Panlo-Capittl

-...aseREE

Classe 33
Tçtulo de Estabelecimesto
Termos na. 713.192 a 713.194, de
29-9-1965
Faqueiro Aloja Ei Nazário Ltda.
São Paulo

DOG-MATIC
Ind. brasileira
Classe 43
Bebidas sem álcool asaber: refrigerantes, refrescos, suco de uvas. suco de
frutas. gingerale, guaraná, sori s , água
de mesa e xaropes para refrescos
•
Classe 41
Confeitos, chocolates, leite, cale chá,
torradas, biscoitos, sanduicMs, paes, salsichas presustos, queijos, azeitonas,
paios, chouriços, linguiça manteiga frios
em geral,- frutas frescas ou secas e
carnes

1

PAULO EIRO
k Ind. Brasileira
Classe 21
•
Para distinguir: Veicuios e suas parte.
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, avióes,
tecedores, alavancas de càmbio, braços.
breques, braços para velculos. bicicletas., carrinhos de mão e carretas, caminhonetes.. carros ambulantes caminhões
carta, papéis de oficio,. cartões éonaer.
ciais e .,cle visitas, envelopes de qualquer,
tipo, faturas, duplicatas, letras de câm.bio, cheques, notas promissórias. debèncarros, tratores, carros-berços, carrostanques,. carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias. chassis, chapas circulares para veiculos ccbos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculos. direção, desiigacieiras. estribos, escadas rolantes. e'evadores para passageiros e para carga.
!inatas para carros, eixos de direçáo.
+ retal, fronteiras para veiculos. guidão
:ocomotivas, lanchas, motociclos, molas,
notocicletas, motocargas moto furgões,
manivelas. navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantbes,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos,
rodas para veiculo& selins, tricicles, tirantes para veiculos vagões. velocipedez,. varetas de controle do afogador II
acelerador, tróleis, troleibus, varaes
carros, toletes para carros

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
DUSOLO'PRODUAS
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
E MXQUIPAS'
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
AGRICOLAS
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales.
Termo n.° 713.204, de 29-9-1965
NOIIIC Comercial
cachecols, calçados, chapéus, Cintos,
Esso — Fábrica de Macaetes e
Termos ns. 713.198 e 713.199 de
cintas, combinações, corpinhos. calças
Avesrais Profissionais Ltda.
29-9-1965
de senhoras e de crianças, calções calSão Paulo
• Dusolo Produtos e Máquinas
ças, camisas, camisolas, camisetas,
'
Agrícolas Ltda.
cuecas, ceroulas, .colarinhos, cueirOs,
ESSO
São Paulo
saias, casacos, chinelos, dominós, echarInd.
brasileira
pes, fantasias, fardas para-Militares. COi.1.131ttlitA
l e g ials,•fraldas, galochas, gravatas, gorClasse -36
ros. jogos de lingerie, jaquetas, laques,
Macacões e aventais industriais,
luvas, ligas. lenços, .mantõs, meias,
macacões infantis
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas. penhoar pulover, pelerinas.
Termo n.° 71 2de 29-9-1965
Classe 24
Imab Indústria .etalúrgica Ltda.
peugas, pouches, polainas, pijamas. puSacos de luta
nhos, perneiras, quimonos. regalos.
São Paulo
robe de chambre. rolpão. sobretudos,
Classe 2
Adubos, insericidas, exterminadres de suspensórios, saldos debanho, sandálias
IMAB
harvas daninhas e medicamentos para susteres, shOrts. sungas. stolas ou 'abras
Ind.
brasileira
toucas, turbantes. ternos, uniforrhes
animais
e vestidos
Classe 11
Termo n.° 713.20 A de 29-9-1965
Termo n.° 713.202, de 29-9-1965
Ferragens. ferramentas de tôda espécie,
T.V. Conserto 1 -Faisca" Ltda
Pizzaria Biondina Ltd..
cutelaria em geral e outros artigos de
São Paulo
fretai, a saber: Alicates, alavancas, arSão Pan'n
nações • de metal, abridores de latas,
.rame liso ou farpado. assadeiras. nuPAI S C A
' d BrnRtloira
m-eiras; brocas. . bigornas, baixelas,
iandelas, bacias, baldes, bombonieres;
miles: cadinhos. cadeados, castiçais, co, Classe 8
ii p res para pedreiros. correntes cabides.
Para distinguir: Abalou. acumuladores
-haves: .cremones, chaves de parafusos.
acetinómetros amortecedores de !Mie
IND. BRASILEIRA
conexões p ara encanamento. zolunas,
Ereqüéncia. anemómetros, aparelho,
15 ri p o te ' p ara p ortões, canos de
ie. televisão, apsrelhos de ar condicio
listai. chaves de fenda chaves inglesa,
lado, aparelhos p ara iluminasáo inclu
cabeções, canecas copos. cacheoota.
¡isr os considerados acessórios de veiClasse 41
:antros de mesa coqueteleiras, caixas
culo& aparelhos p ara anúncios *ca Pães. bolos, biscoitos, roscas, sanduioara acondicionamento de limentos,
sicos, a p arelhos aquecedores e
ches, empadas, pastéis, pizzas,
zalderões caçarolas chaleiras cafeteidores, a p arelhos cromograficoe.
c r urrascos, tortas e café
ras, conchas, condores; distintivos, do-

uru.

Classe 25
Artigos da chsse
."..:lasse 1 1
Artigos da casse

Termo ri. t 713.203 de 29-9-1965
Auto Elétrico Paulo Eiró Ltda,
São Paulo

BIONDINA1
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•
brzi filças: enxadas. enxadões. , esferas,
ersaates esguichos, enfeites para arreios
estribos, assaras para arreios, esauwaletras formões, toices, ferro para cortai
ainun. tenolhos. tacas, tacões. fecha
duras. ter-o comum a carvão, fruteiras
funis. fôrmas parti doces. traioa para
estradas de tarro, frigideiras; ganchos.
pre.has, partos, ganchos para qudros
gonzos para Carruagens; insignias;
mas. lâminas, licoreiros latas de lixo
jarras; machadinhas. mulas para porra
moias para venez:anas, martelos, marretas, matrizes: navalhas: p uas. Pás; ore
gos, paratusos. p icões porta-geio:. ou
seiras, porta-nâo. porta-lotas, paliteiros
panelas ,oldanas, ralos para pias. reb)

sea, regadores; serviços de chè e- café
aerras. serrotes. sachos, secarrolhas; tesouras, talhe.es talhadeiras, torquezes
enazes. .aavadeiras telas de arame. torneiras. trinam. tubos para encanamento
•ri l hos aara portas de correr, taças,
travessas. turibuios . vasos, vasilhames
aerrumas
Termo n.° 713.206, de 29-9-1965
Oshima
Cia. Ltda.
São Paulo

Classe 28
Capas plásticas para proteção de
vestimentas
Têrmo n.° 713.207, de 29-9-1965
Indstria e Comércio de Calçados
Boulevart Ltda..
São Paulo

BOULEVART
Ind. brasileira
Classe 36
Calçado sde todos os tipos, para homens
senhoras e crianças
Termo n.° 713.208, de 29-9-65
M. J. Perelm a n
Guanabara

Casse 36
Para distinguir: Artigos de vestuário.
e roupas feitas em geral: 4gasarsir,s
aventais a.uarcatas anáguas alusas
bolas, botinas, blusões boinas, baba.
duurós bonés, ca pacetes, cartolas, cara
puças. casação, cadetes, capas, chies

reto de magnésio, cloreto de sódio
cloreto de potáss:o, colargn
elástico, cremor tártaro. cup,$.:,"; c""bnav
de ferro e quinino, citrato de
de, carbonato de bário, cloret,
zinco. cloreto de cálcio, carba? 14., .le
rio, carbonato de amônio, clo,e,de
potássio, carbonato de manganês
fostato de zinco, ácido arsênico,
fórico, ácido picrico. cido bóri,..
oxálico, ácido rnuriatico. 4rk., 1r' co.
r,u1ácido acético, ácido fèn.3 , _, áci
fúrico; ácido - crômice 'ácido
ácido citrico, ácido salicilicr ácida
oxibenzóico acetanilida, acto!.
genada, albaglina, ...a —de ferro,
argonina, argirolarsoni&. de feri s, arseniato de potássio. r --eniato .4 sódio,
antináneo metálico, aloina, ai „oniaco,
acenai. aristol, acetanilida, ,tato d(
chumbo, bálsamo do Para si-cloretos
de mercúrio, bi-cloretos, ,!.)i-iodureto de
mercúrio. bl , fos'ato de cálcio. bi-carbonato de sódio, borricina, pareto de
sódio, benzolnaltol. benzoato de merPRORROGACLO
PROBROGAÇA0
cúrio. bismutos em bicabornato de potássio. breu P. F.. cateua, cal virBBINABOEN
gens. carbonato de cobre, carboanto de
Int:latria Brasileira
cálcio, carbonato de magnésio, carbonato de magnésio, carbonato. de sódio,
,
Classe
carvão vegetal em pó, carvão ativo,
Pare distinguir: um produto farmacêucaseinato de sódio, carvão animal ciatico indicado no tratamento da gripe
nureto de Mercúrio. citrato de, calcina,
retina, diatermina. dermatol. enxofre
Termo n.° 713.209, de 29-9-65
em pó, estearato de zinco, estearato de
Assistência Técnica e Empreendimenmagnésio, estearato de aluminio, enxoIDO ?R lá BRAS 1 ltIRS
tos Aubra Ltda.
fre dourado de antimônio, essências de
São Paulo
Classe 14
gemenol, essência de eucalipto, tonosaAlamares, atacadores para espartilhos
iormol fosfato de ferro, fosfato ck
e calçados, ataduras de algodão para tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de
AUBRA
diversos fins, exceto para fins medica sódio, fos 4ato de amôneo, glicerina, gliriais, bandeiras, bordados, braçadeiras. cerofosfato de magnés, glicerolosfato de
Classe 38
borlas, cadeados caas ara móveis • sódio. hermitol, heMoglobina em pó,.
Aros para guardanapos de papel pianos. carapuças para cavalos. cor.
aglutinados. álbuns (em branco). álbuns Iões, debruns, là, fitas forros franjas iodo metálico, iodureto de chumbo,
correspondência., blocos para cálculos. festão. feltro para órgão, fofos galar- todureto de. arsêa:co iodureto de prata
blocos Para anotações, bobinas. brochu- detes lamparinas, mochilas, mosquitei- iodureto de enxofre, ichitalbina,
ichitiot, todurer, de potássio,
ras não impressas. cadernos de escre- ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
ver, capas para documentos. carteiras, pare roupas de homens e senhoras. lactofosfato de cálcio, lecitina, lactato
papel ou papelão. cápsulas de papel. panos para enfeites de móveis, não de cálcio, magnésia hidratada, menta
caixas de papelão, cadernetas. cader- fazendo parte dos mesmos, palmilhas mercírio 'vivo, nitrato de chumbo, ninos. caixas de cartão. caixas paia pa- passamaries, pavios, rédeas, rendas re- trato de sódio, óxido de ferro. óxido de
pelaria. cartões de visitas, cartões co des, sacas. ainhaninhas para • vestidos magnésio. óxido de zinco, oxiodurato
enercilas. cartões indicas, contata . car- telas, tampos para almofadas. ,não
e bismuto. oxidoanure o de mercado,
tolina, cadernos de papel inelimetrado zendo parte de móveis, artigos estes piroefofato de sódio, pedra ame. pere ela branco para desenho, cadernos feitos de algodáo, alinham°, linho, luta. cloreto de ferro. perborato de sódio,
escolares, cartões em branco cartuchos
peroxicio de magnésio, peroxido de zinseda, raion lã pelo e fibras não
de cartolina, chapas planográficas. ca,
co, prota-iodureto de mercúrio, protalincluados em outras classes
demos de lembranças. carretéis de pacol, proroxalato de ferro, sulfato da
Têrmo ri.° 713.213. de 29-9-65
pelão, envelopes. envólucros para chasulfat ode cobre, sulfato da
(Prorrogação)
rutos de papel, encadernação de papel
ferro seco, sulfato de magnésio puro
Indústria Química Gimenez Ltda.
ou papelão. etiquetas. fõlhas Indicas,
em pó, sulfato de sódio sul rato de zia.
bilhas de celulose. guardanapos. livros
' São Paulo
co. sulfato de sódio, sulfato de mannão impressbs. livros fiscais livros de
ganês. sulfato de potássio, sulfato de
contabilidade: mata-borrão; ornamentos
barium, sulfato de ariguineo. sulfato d:
de papel transparente; pratos. papeliPRORROGAÇÃO
ferro sulfato de pr Assi ,s salicilato de
nhos. papéis de estanho e de alusninio,
magnésio, sallcilam de sódio, ardicilato
papéis sem inala essa°. papéis em branco
de mercúrio, aallpirinr tanalbino. tapara impressão. papéis fantasia, menos
nino, tártaro de ferro e potássio. tárpara forrar paredes, apel almaço com
taro de potássio e sódio, tanigénio. teou sem pauta. papel crepon papel de
rebentina. veneza, teobromina. área
seda. papel impermeável. papel em bocristal puro, uret ,na, sabão neutro,
IND ÚSTR IA BRASILIANA
bina para impressão.' papel encerado,
óloo sulfuricinado maciantes e sulfato
papel higiênico papel mperineável
Classe I
de sódio cristal. Soda cáustica, tintas,
para copiar. papel para esenhos. papel - .para embrulho impermeabilizado Para distinguir substâncias químicas: vernizes, tkinner, esmaltes, ag,ilinas, tinpapel para encadernar. papei tiara es- citrato de ferro, citrato de prato, ci- tas para calçados e capota de autocrever, papel para imprimir, papel pa- trato de potássio, cloreto de amónio móveis. fluidos para. freios. emolientes
rafiria para embrulhos, papel celofane cloreto de cal, - clroet" de r•Acio,
Para remo ção de antat aplicadas, água
zachecols. calçados. chapéus, cintos, papel celulose, papel de linho, papel
cintas, combinações. carpinhos. calças absorvente, papel para embrulhar tade senhoras e de crianças, calções. cai. baco, papelão, recipientes de papel, rocas, camisas, camisolas, camisetas. setas de papel. rótulos de papel, rolos
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros, de papel transparente. sacos de papel,
saias, casacos, chinelos. doermos. achar. serpentinas; tubos postais de cartão,
oesa fantasias, fardas para militares, co.
tubetes de papei
test:ais, fraldas, galochas, gravatas. gor
Têmio n.° 713.211, de 29-9:65
ros logos de lingerie. jaquetas laques.
tuvas, ligas, lenços, mactõs, meias. Padaria e Confeitaria Fl& de Santo
Elias Ltda.
maiõs. mantas, mandrião, manilhas. paSão Paulo
;mós. palas. penhoar. pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas. pijamas. pu,
ilhoa, perneiras. quinsonos, regalos:
' FLOR DE SANTO
robe de chambre. roupaó, sobretudos
suspensórios saldas de banho. sandálias.
' ELI A S
suateres. shorts, sungas. stolas eu slacits,
Indústria Brasileira
tuler. toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 41
Termo n.° 713.210, de 29-9-65
Para - distinguir: Pães
(Prorrogação)
Tênno n.° 713.212, de 29-9-65
Gimica Baruel Limitada
(Prorrogação)
São Paulo
Comércio de Tecidos Nazarian S. À.
São Paulo

~ar
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M -ARG A S iDE P 1 T A13 A
--.:IublIcação feita ale acerado eom- f o art."13a . do Vódig o'da a Propriedade Industrial. Da datada publicação começará a
sarex <cl prazo de 60 dias para o : deferimento do pedido. Durante &,se
prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamertaa
gx0priedade "..1121ustria1 aqueles quemas julgarem prejudicados com, a concessão do registro requerido

raz, álcool, alvaiade acantes. corantes . minerais para nas indústrias,
absorventes, benzina, lanolina, cornpo':..siyhes para impermeabilizar tecidos e
couros
Termo n.° 713.214,,ide 29a9-65

Térmo n.° 713:215, de 29-9-65
(Prorrogação)
Laboratórios Andrômaco S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

' (Prorrogação)
.....0111cre/9 e Propaganda Especializada

S. 'A. • ¡.

•

• ,São Paulo'

'GRUIU
;PRORROGAÇÃO
.A "T O M E
Anuttistrl. a ,Brazileira

taiscratáid AndrómatO S. A.

ros. nesgas. ombrevas , e _ enchimentos
para roupas de homens e senhoras.
panos para enfeites de móveis, nat.;
fazendo , parte dos mesmos, palmilhas,
passamaries, pavios, rédeas, rendas •,re
des. sacas. , anhaiunbas para vestido:,
telas, tampos, para almofadas, não am,
lendo parte de móveis, . a, tigus ÉCUb
feitos de . algodão.. cânhamo, linho, luta
seda, raiar] .lã apelo .. e libras .não
andu idos - am • outras classes

Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhas
S'T A
e calçados, ataduras r de algodão para
liversoa fins e excetoapara fins medicitfilSt
x1
a
,-.Bra4
In
I
nais, baaaairaa h ardados . braçadeira,
borlas, cadeados caas ara móveis 'e
' Crassa 1
mane" carapuças 1 para cavalos aor,
T Para -- distinguir: estaallsa , -‘
dôes. debruns lã , fitas rtorras banias
-atas aridastrias. 4 darante proceiÇaie alva- festâo. ,feltro apara, órgão. fofos atralma
• aamento de ' teddo.3
dates lam parinas. mochilas 'manquita
7

TAVI11111

:_CL.Nsts: IS 36 e 37
Titulo

ifroietos ;Econômicos ,e
tServicosContábeis Liada
.PROGEL

.

0 2

tg

¡ Termos- ns. 713222-a 713.-224, de
aTarmo n.° - 713.227. ca, 29-a-65
.29-9-65
Projetos :Econômicos e .Serviços ..Cata•
• (Prorrag ação )
taipais- Lida —. Progef
a asa Mascai ''S 'A. — Indústria e
Par narnbuco• Csanercio.
'São' 'Paulo

Si. Paulo

Classe 3
Para distinguir: Produto ',farmacêutico
Classe .1.
•
alho. aspargos
aietria
Alcaatuaaaa
Termo n ° 713.217, de 299-65
•acacat 'alun a/nos . paar animais amino
amêndoas ameixas, ameniaam araruta. ise Ferreira' Vieira —' 'Armazena .Gerais
,Votuporanga
a arroz -atum aveia avelas. azeite aze,
São' Paulo
tunas 'banha • nacalhau - trataras, abalara
abisaortos , nombons •- bolachas
( cale , nr - tád . e 'ara 'grão - remarão - canela
A - RVG
era ioau e ern ara. cacau aarnes aba
Vetureranga— Est .
saramelos :atuai:alares -nai fa:tos ara VO
acareais -zoa-unho creme de leite aramo
:de ;S:Peule
aalimanticios -crog uates Leamootas can,
Classe 33
•rpara coalhada castanha :e.ebtata • zoai;
Insígnia 'de, comércio
-mentos nara • alimentas.' zolorantes
„chouriços dendê doces doces -de a/mTermo na 713:218, ele 29-9-65
atas esp inafre essências alimentares cai
Cia.
padas . ervilhas enxovas extaatc de. to
_São Paulo
orare farinhas a limenticias favas
cu:as flocos tareio fermentos teilao
figos • trios • trutas sêcas natarais e cais
°ASA SAAD
tatizadas: gncose grama da. mascar .gor
'Sa
6P
au le—Capit
duras -arárnitos . trae de bico gelatina
gr a hada • geléias herva harva
Classe 23
amare. arortaliças. • la gostas, linguas lett,
Título • de estabelecimento
compensado [deite acari 6, aleguem* em
veiai...erva « lentilhas linguiça!a iouro, mas
rfanno a.° 713. 219 acie a9A-65
muss . slimentiMas. -anarisetp a. • nanteiga
Neolan Comércio de Fios' tda.
tarrarganna -marmelada anicaaráo mas
São! Paulo
n de aornate falsa e .mela,to mate
. > para mingaus multa
;noluscoa
4E0 LAN 0:2dt/et°
amtai r arda. mortadela nós !moscada ta
.,zes
óleos comestiaeis ostras, ovas
PIOS LTDA.
, pat a amos primes , pimenta a pós +para
plifià15 _DICkiCS : p eixes ar,esunfos
^Nome cctnercial
' tês petit- pois . ostilhas .. p izzas. -pudins
"Tarmos na.' 713:220 e 713:221a.de
•criados rações balanceadas . para ria/
29-9-65
-mais req ueiIões sal sagra, ,aardinhas
Neolan Comercio de Fios Ltda.
a sancluiches. salsichas !Mames sopaa.ea
São Paulo
Àaroclaa. sorvetes sucos de tomates. e..de
alfraraaatorralas ra ptora tamaras, talha
aram tremnçoS tortas, tortas rara ali:L li
-N
'mente de, animais e avela i :ornam
foucinha e-vinagre=
.Classe 12
Agulhas, fechos. corrediços. agulhas d?
"Termo n. " 713.216., de ' , Yr 9-65.
tricot, agulhas de crochet, botões, alfiCia .Eletroquicnica 'RIO
netes comuns colchetes dedais, presilhas
'São; Paulo 4
argolas fivelas, e , gritas, para enfeites de
vestidos

Fauno n.° 713.226. de 29-9-65
Tanãos Darwiche
Paraná

comercial
tai PUS a ata BRASILEIRA

Classea36
Para _distinguir: 'Artigos de .vas.tuários
e roupas em geral: aAgasalhos.
aventais, -alpargatas. anáguas. Partas
botas botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chalas,
e'achecols. . calçados, 'chapéus. cintos.
=tas, .codibinações. , corpinhos. -calças
de senhoras , e ale crianças,' calções. cai'
camisas, ( camisolas, tamisetas.
cuecas, ;ceroulas. colarinhos,cuerros
saias, casacos, criados, dominó-s. achar.
pes, fantasias. fardas para militares, co
legials. fraldas, galochas gravatas gorros, jogos de lingerie. a jaguetas, lacras,
luvas, ligas, lenços mantôs. meias.
maiôr, mantas. mandrião mantilhas. paletósapalas,,,penhoar , , pulover palermas,
peugas, a pau cima :polainas : :: pijamas.: PU.nhos, perneiras: guimorios, -.regalos.
robe de chambre. aroupão. ',sobretudos
alapensáriosa saidas •ideabanhoa sandálias
sueteres,,shorts.:sungas.rsrolas- Ou atacas
-touca, aturbantes.
;uniformes
• e vestidos
:Classe ,34 •
Tapetes, capachos passadeiras,_.coranas
cortinados, linóleos, .oleados, encerados
e, panos, para assoalhes ._ e ..paredes
• Classe ,.27
Para . .clistnagin artefatos ,.de oalha.".au
fibra, , não -ira ruídos
outras -alas aa.
Suportes ., para cestasacestos, arolas,, cabos , para utensilias.1 redes..anca;
sacolas . aéclaa . : amerlas.,_ cestos apara ceslora, ces sas ,,pães, ' caixas ,• p ira
acondicionamento :.caixa' para ..en:eites.
guarnições . para ...utensilias. telas r,pare
atsentos ade, cadeaos, peneiras, :estearas.
O frbOrt1Hió P
eSt0i0S
'T Termo ff ° a 713:225. de '29-0-63
• 'mãos r Darwiche .
Paraná

clasws •'.3ta e 1.37
Tarac. •

Termo n° 713.228 de 29-9-65
Pinhal S. 'A. -- -Crédito. Financiamento
e Investimentos
-Ric 'Grande do Sul

.01N H A la
aClasse 32
Almanaques, triturados. - álbuns impressos, cartazes.. catálogos, i jornais . naco.
riais e estrangeiros. publicações impressas. rrevista. -Propaganda em rádio.
televtsào. tornais, programas radiofônia
aos. cpeças teatrais e cnematográficaa
e revistas impressas
713.246, de
Termos as.' 7.13.229
29-9-65
Stier
Stier
aParaná .

Casa larobá
iridústria.)3rasilein _
,,6
Parai. assinalar. c tl ! stlnguir genérfratmenle ns artigos *da 'classe a saber: Máquinas e suas partas integrantes não
.cluidas nas -alasses 7, 10 .e 17
Classe 7
Maquinas -e• utensílios -para serem usa'loa exclusivaniente na agricultura • e
Norticultura ,, a „saber: arados abadiares
le sulcos, adubadeiras. ancinhos ales
.-ânicos e em p ilhadores combinados.
trrancadores mecãnicos para agricua
sura batedeiras : para cereais. aotraas
:mar adubar ceifadeires carol
para:-arroz harruas aara agn.
aultura
fatativadcaes
'debuihadores.
qa, a-armadores fesentePradores
tures nara a agricultura
scatar ficaua
.es enchnvaaeiras facas tiara maquila
aricolas
ferrai-h:aras • Gadanhas,
larra s • aara '.arád0' -grades
'fiscos
ar Mentes -Munirias --satedeira: para
acirrarr itura amanumas Inslericidas
•-vanartraloras. --naotanas le
-a rf am, arbacannas -nivelarlaras is •erra
araaajaa......aasaradraras • nara 4 lalcut

.RIO OFICIAL. (Seção- III)

C2inta,:eira.

Janeiro de' 1266 51

1
'MARC'AS DEPOSI'TADAS
Pablecaçãa feita de acôrdo com o art. 130 dg Código da Propriedade Industrial.. Da data da publicaafgacoraeçartiaaa
'atter • prazo de CD dias para o deferimento do pedido. leurseatte tua .awazo poderão apresentar suas Munições ao DepartamezteD
"nal da Propriedade' Industrial aqueles que se Julgaremn prejudicados com a concessão do registro requerido
pratos, ilõesaa pratos ornamentados. natural, tecidos plásticos. tecidos lna conjuntos para dormitórios, 'conjunta .
pias, pinos, porta-toalhas, porta-mas penrneabilizantes e tecidos de pano couro para sala de jantai . e sala de alaras,
conjuntos para terraços. jardlin e rsaaa.
e vestitliís
potes, porta-papeis. sopeiras, saladeiras,'
Classe 26.'
2cyrij.,,otos de armários e gabinetes para
saleiros, vasilhames, vasos sanitários
Artefatos' de madeira, enso ou' marfim, copa e cosinia, camas, cabides. cadeiras
Classe-17 . .%
Artigos para escritório, almofadas para não inchados em outras classes,. Argo- aaatórias, cadeiras de baiano, calaas
carimbos. almofadas. r para tintas, abri- las. anéis, alguidares, armações para de radias colchões. colchões de mo:as,
dores de cartas., arouivos. borrachas. balcões e para vitrines. artetatos de dispensas, divisões,. drvans, discotecas
berços para mataborrão, borrachas para madeira para caixas,' tapume bandejas le madeira.. espres.juiçadeiras. escrivani(asas brochas p ara *senhos, cofres, barris, baldes, batedores- de carne cai. lhas estantes, guarda-roupas... mes-As,
canetas, canetas tinteiro- canetas Para xase caixões,' caixotes, cavaletes, cunhas mesinhas, inesinhas para rádio . e talava
desenho. cortadores 'de papel, carbonaa' cruzetas, • cubas, caçamba: colheres, cesmesinhas para televisão,. molduras
carimbos, carimbadores, cola para papel. tos para cães cepos' para cosinha, ca ;sara qtaidros, porta-retratos. .poltronas,
coladorea compassos. cestos- para cor- tios ara ferramentas, cantoneiras, angra - ooltronas-carnas, orateleiras porta -chas
respondência, desenhadores, duplicado- dados, estrados, esterinhase estojos. ex.- ocas, sotas. sofás-camas, tra-resseirus e
ra:, datadores, estofos para desenhos.
vitrines
premedeiras, embalagens de madeira,, esestojos para canetas, estojos com minas. cadas,
fôrmas.
gaiolas.
gaarniçôes
para
Classe- 41.
esquadros... estalos para - lápis, espetos,
estiletes para Papeis, furadores.' fitas po:ta-blocos, guarnições para Cortinas. Alcachofras. aletria, alho. , espargos,.
para , máquinas de escrever.' grafites guarnições de. madeiras para utensílios açecara alimentos para anattars, amido.
para lapiseiras, goma arábica, grampea. domesticos. gar 4os malas de madeira auiindoas. ameixas, amendoim, araruta,
dores, lápis em neral, la piseiras. ma- palitos, pratos pipas pinos. puxadorec. erma atum aveia.. avelãs. Seita azai- Classe 11
quinas para apontar lápis; minas- para prendedores de roupas. pedeatats mo». sonsa banha. aacaesaa, batatas, baias,
ferrag ens. ferramentas . de aóda espécie, grafites. minas para -penas, máquinas da" nograrnas. pasinhas garfinhos e colhe- a:acoitas, bombons, bolachas,: baunilha,
artigos
de
e
outra
cutelaria em geral
res para sorvetes, palitos • para dentes :ate sara pé e 'em grão, camarão, canela.
metal. a saber: Alicates, alavancas, ar- escrevei, máquinas de calcular.' magua rodinhas, rolos rosários.. suportes.
nas
de
sornar,
máquinas
de
multiplicar
an- nau, e - erra' pó. cacau, cartum chie
,
abridores
de
latas
mações de , metal
madeiras, táboas de passar roupas.. lã. caramelos. chocolates; contados, cravo,
arame liso . ou farpado. assadeiras, açu- mata-gatas, porta' tinteiros. portaacaritre
boas de . carnee toneis., tornesras.
cereais.. cominho, .cremc de leite, cremes
careiros; brocas, bigornas. baixelas. /ata, aorta-lápis. aorta-canetas, porta
tambores, tampas . vasos
aamenticios,, croquetes, compotas. caabandeias, bacias, baldes, bombonieres: cartas. prensas. Prendedores de papais.
gica. coalhada. ' castanha, cebola, rendibules:. cadinhos, cadeados. castiçais, co- percevejos clara oapéis. Perfuradores,
Classe 31
'heras para pedreiros, correntes. cabides, réguas. raspadeiras de borrões. variada Para distinguir: Arvais .de vedação pars mentos para alimentos. colorantes,
pare mimeógrafos. tintas e tinteiros
chaves: cremones, chaves de parafusos.
iões barbantes. , ' barracas -de "campanha caouriços, dendê, doces, doces de fruClasse 18
conexões p ara encanamento, colunas,
¡unções: arrais obturadores- arruelas, bia tas esamatre, as.séncias alimentares; emcaixas de metal para portões, canoa de Para assinalar e distinguir gnéricanien- buchas. betume para , vidraceiro, bolas padas, ervilhas, enxovas, extrato dè-tometal, chaves de. tenda. chaves inglesa. te os artigos .da classe:, a saber: Annus. para válvulas, bocal do tanque de citizo mul te. farinhas.: alanenticias, favas, fécabeções. canecas, copas, cachepot.a. munições de guerra e caça. Explosi- ana, diafragmas para vedação' , massas culas, flocos tareio. fermentos. feijão,
centros de mesa. coqueteleiras, caixas
vos. Fogos de artifícios
para calafetais circulos, deaborracha pa aços, trios. frutas 'secas ' naturais e criaPara acondicionamento de alimentos.
ra potes... árd oa I h a.- cordas., correm a r de' :alizadasa glicose. gorra de., mascar. goras.
Classe
19
•
calderões, caçarolas chaleiras. MeteitransmissãO canaletaa s coberturaw de lo duras.. grânulos, grão de bico, gelatina,.
rua... conchas.. rondares:. distintiv as lo Para assinalar e . distinguir genérica. nas
fitilhosi , gazetas lonas; lonas- para goiabada, geleias.. herva, doce, herva...
hiediças: enxadas. •. enxadões. esferas menteos artigos da , classe,, a saber:
nate horta,icas, legostas linguas.. leite...
engates esguichos-, enfeites para arreios Animais vivos, inclusive asses, ovos• ela freios mangueiraaanrangotes.- molas para ondensado.- leite em pó, legumes. ema
'
vedação,
pestanas.
"Cilhas
tampas.
na
,sauna
garal,
inclusive
do
bicho
da
seda
estribos esferas tiara arreia
eulaçõesapara vadações, tubos cio radia- ecsnserva, lentilhas, linguiça, louro, (MS.>
detras torttiões. foices. ferro sta e cortai
Classe
21''
sas atimenticias, mariscos, manteiga,
dores
ca pim ferrolhos; facas. facões tacha. Para distinguir: Veiculosae suas partes
margarina, marmelada . macarrão, masClasse , 32.
duras. ferro- reanima a . carvão.. fruteiras, integrantes: Aros para bicicletas autotunis. Rama. p ara doces, trela pars móveis auto-caminhões, aviões. amor- Almanaques. anuários, álbuns amaces sa de' tomate. mel e melado. mate, mais
sos, cartazes, catálogos. jornais nac.o mosrarda, mortadela, nós moscada, nos
estradas de terra frigideiras;' gmichos
tecedores,, alavancas de câmbio, braços, ciais e estrangeiros' publitações ¡mares' sas para mingaus, molhos, moluscos,
are!has, garfos ganchos para gudros bre
ques-, braços . para veículos. bicicle- saí revista PeOpaganda enr- radie ies, óleos comesti vers. ostras. ovas,.
gonzos aara carruagens: marginas; Ia
mas. lâminas iicoreiros latas de lixo. tas. carrinhos 'de niâo -e carretas, cami- televisão. Jornais, programas radial-8m )aes. paios. amimes. pimenta, pós para
arras; Iniehadinnas -notas ' para ports nhonetes, arras ambulantes, caminhões. coa, peças • teatrais: e' ,c nematográficas andina. pisk'es. peixes, presuntos, pa.
rês, Petit- pois, pastilhas . pizzas pudins;,,
moias para- venezianas maneias, mar carros tratores, carros-berços carros,
e revistar' Impressaa
alie are tanque., carrosaragadores, carros. carmeijos rações balanceadas para anis.
retas, matrizes.. nava:has
Classe • 37roças. carrocerias chassis. chapas cir- rtounaa . brancas para camaa e mesa; ag is. requeijões. sai sagu. sardinhas,
asa parafusos casões porta-uélo;
;irisas. aorta piso porta-imas aliteiros culares para , veiculosscaboa de veiculos a ciatboados para camas,. co chas.
ahridteceies: salsichas. salames, sopas ene
panelas roldanas saio: para pias ,etil sorredicos, para veiculas. direçao..desli. af rui CS estregaes fronhas guardana atadas.- sorvetes. suco de tomates e de
rea regadores. MV1çfl d e h* e- cata ladeiras, estribos, escadas rolanes ele. aos. lin o bordas is. ;mios .fe toalhas. trutas: torradas. tapioca tâmaras. talha. •
serras. !atapus sachos seearrothar. , te • '.adores para assagerros • e ara carga aniçóis mantas rias -amas pa n a para -an. tremoços tortas tortas oara,
soaras. caberes ra,hadatras • rorqueses, -npates para carros eixos de direçâo cositesa a panos de aratoa saaehas
mento de' animais e aves, torrões, .
renazes, travada:Tas . teia , de arame to» freios, fronteiras para verculos guidão rosto e oanho tcsalhas de mesa. toa
toucinhis.. e vinagre
leiras" trinetas mexas uara encanamenta .ocomotivas, lanchas, : motociclos' molas 'has Para Minara toalhas asi ee chá e
Classe 46
trilhos' pare poetas ie correr' ' taças notocidetas, motocatgas moto furgões café. toalhas para nanquetes. guarni- Pára distinguir • Mude, anil.. azula da-,
ativesses raribuias vasos vasilhames rodas para bicicletas. ralos , para bicicle. ções p ara camae e mesa, toalhinhas Peeassia, alvaiades de .' zincos abrasiva
verannas
'tis reboques, radiadores para , veículos
( cobre pão)
aigodâoe preparado para, /impar' , metais.
Classes 50
manivelas. navios Ônibus. para .choques
detergentes, espresnacetes; , extrato de
Classe 15 Para ,distingcir: Artefatos de porcelana. sara-lamas. para-brisas, pedais pantõe, Para ser usada em impressos da reguei anil fécula para:,tecidos. • fósforos de
faiança.» barro e terraqueta, louças' vi- rodas para veiculas: aelins, tricicles ti rente: Avisos,' contratos de' serviços pare cêra e de madira, g goma para lavandradas , de » uso caseiro adornos. fins• ar -antes para veículos; vagões,' velocipe eialmente impressos, chegues. » notas . pro. deria, limpadores- de luvas, /igualas de
tisticos e instalações sanitárias, artefa- les, varetas de controle • do raeogador, e missórias, notas fiscais; etiquetas, tabe- branquear tecidos.» liquidas mata-gordutos de cerarnica para uso caseiro, actos, eceleradar tróleis . troleibus. varaes de las de preços e tabelas de orçamentos ras para roupas e mata .óleos 'para roaClasse 40
pai. oleina: óleos para limpeza de carcarros e toletes para carros
nos e ein.s artisticos alguidares. assaMóveis- em geral; de -metal. vidro,
ros, pós de branquear' roupa, salicato
Classe- 23
deiras, barris bules hidets, bacias. berselouros manjedouras, biscoiteiras, bom
distinquir • Tecidos em ceral te- aço. madeira, estofados ou não . inclu- de sódio.' goda. cáustica sabeles a ema P6e-'
annieres bafa-leias assadeiras copos idos para contacções em geral. para sive móveis para escritórios: Armários, sabão:. comum. sabao .. de , esfregar:e -sia
armários para banheira e , para roupas ponáceos,, tijolos de- polir e , verniz':
ealdeirões ca lmhos cântaFos sofres tapeçarias e para arti g os de cama
para,calçador
.uhas ricompot e iras caearceas canecas Ilesa' Algodão al p aca canhamo cetim usadas, almofadas.- acolchoados . para
Classe , 48
móveis, bancos. , balcões,- banquetas.
'asmas ferras, iarras jardineiras lico- (art.* casemiras fazendas e tec dos
, i ras 'arfares :a varemos. In anteg u el - lã em peças Ima iersev lnio nylon bandeias domiciliares,' berços, biombos, Para- diatinguir: Peafumes, essências elae
tas, moringos, molbei:'as, nichos, pires Paco-paco, percaline, rarni rayon. seda aadeiras carrinhos para chá e caie, tratos, água de colónia, água de toada
tura. máquinas de plantar. motocharmoa. máquinas regadeiras. maquinas de
roçar, de semear, para suitatai, de
torquir. de tritura:, de esfarelas terra,
Para Irrigação. para matar ronnigas
outros insetos, para Mar gas. • pulverizar desinfetantes. pasa adunar: para
agitar e espalhar • palha. para comer
mgodao. para colher cereais máquinas
amassadoras para fins agria.olaa de
c.artar árvores. para espalhar. para ca
pinar. máquinas Combinadas Para semear e cultivar, de desbanar, para enmiar. máquinas e moinhos para forragens. máquinas toscadoras, ardenadote* mecânicos, raladores tneellinicoa rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, seineadeirme *cadeira
secadores de terra, tosadorms de graa
ma, tratores agrícolas . válvulas parir
máquinas agrícolas •

,

r 82 Quinta-feira

6

Janeiro de 1966

DIARld OFICIAL (Seção III)

MARCAS DEPOSITADAS I
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Lndustrial. Da data da publicação começará
a corrir o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentas suas oposições ao Departamenta
Nacional da Propriedade Industrial aquélea que se Julgarem prejudicados com a. conceasào do rei:listro requerido
•
Classe 8
dor, água de beleza, água de quina chapas para, coberturas, caixas dágua
água le rosas, água de alfazema, água caixas de descarga para eixos. edifica- Aparelhos para cópias helioráçicas,
para barba, loções e tónicos.; para os ções premoldadas, estugue, emulsão de utensílios para a técnica de reprodução
e da microfilmagem '
cabelos e para a pele, brilhantina, ban- base asfáltico, estacas, esquadrias. estrudolina, "batons" cosméticos, .1.tixadores turaS metálicas para construções, lame*Classe 16
penreados, petróleos. óleos para os las de metal, ladrilho*, lambris, luvas • Placas de materiais lásticos para
cabelo creme :evanescente, cremes gor- de função, lages, lageotas, material iso
revestimento de paredes e pisos
durosos e pomadas para limpeza da tante contra frio e calor, manilras. mag
Classe 28
-rospaevtimndrs.a Esponjas de material plástico; placas de
pele a "maquilage". lepilatorios, desodorantee, vinagre aromático, p(5,de arroz deiras para construções, mosaicos, pro- material plástico usadas nas indústrias
e talco perfumado ou não, tipis para dutos . de base asfáltico, produtos para
dos móveis
pestana e sobranceiras, prepado3 para tornar impermeabilizantes as ar g amas713.255,
re 29-9-1965
Termo
n.o
embelezar cílios e olhos, carn!im para sas de cimento e cal, hidráulica. Odre'
Agência
Plano
de
Propagasda
Ltda.
produts
betuminosos,
imperrneae rosto e para os lábios, sabão ,e creme
Guanabara
para barbear, sabão liquido perfumado hilizantes liquidas ou sob outras tormas
ou não, sabonetes, lentifricios em pó, .ara revestimentos e outros como nas
pasta ou liquido, sais perfumados para vimentação, peças ornamentais de cibanhos, pentes, vaporizadores de pariu- mento Ou gessci para tetos e paredes
me; escóvas para dentes, cabeis, unhas )apel para forrar casas, massas anti• cilios, saquinhos perfumado, li prepara- ácidos para uso nas construções. par
- dos 'em pó, pasta, liquido s e tijolos quetas, portas, portões, pisos, soleiras
Classe 50
ç ara portas, tijolos, tubos de concreto
praa o tratamento das unhas,
Expressão de propaganda
ventes e vernizes. `removedores :da cutí- telhas, tacos. tubos de ventilação, tais.
cula, glicerina er 4umada para os' cabelos gilas de cimento, viçAs, vigamentos e
Termos as. 713.256 e 713.257, de
vitrõs
'e preparados para descoloir , unhas.
29-9-1965
)cllios e pintas ou sinais atificiais, óleos
Cia. Química Industrial d eLaminados
Termo
n.°
713.247,
de
29-9-1965
para a pele
Guanabara
Soequipamesros Ltda.
(.- Termo n.° 713.248, de 29-9-1965
Pernambuco
Móveis Jequitibá Ltda,
Rio Grande do Sul

PL

ijecluitiO
Indústria' 13rasileire
Casse 40
"Móveis em gerai, de metal, vidro, de

Soequipamentos

Kopperkfacl

Ltda

ln1 ústria Brasileira

Nome Comercial
Termo n.° 713.250, de 29-9-1965
Calçados Palacini Ltda.
Rio Grande do Sul

'aço, madeira. estofados ou não. !udu.
sive móveis para escritórios: Armários
. armários para banheiro e para roupas
Mudas. almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas domiciliares, berços, biombos.
Indústria Brasileirt
Cadeiras. carrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
rara sala de jantar e sala de visitas
Classe 36
Conjuntos para terraços, jardim e praia
Calçados para homens, senroras e
conjuntos de armafios e gabinetes para
criasças
Copa e casinha. camas, cabides. cac?eiras
Termos ns. 713.211 a 713.214, de
giratórias, cadeiras de balanço,'/ caixas
29-9-1965
de . rádio* colchões, colchões de molas. Parbwerke Hoechst Aktiengesellschalt
dispensas, divisões, divans, discotecas
voou. Meister Lucius Bruning
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani.
abas. estantes, guarda-roupas. mesas
Alemanha
mesinhas, mesinhas para rádio
'são. mesinhas para televisão. Molduras
'para quadros. porta-retratos, poltronas.
poltronas-cansas. prateleiras, porta-chaAmo.
péus, sofás, sofás-camas . travesseiros e
vitrines

PALACIN1-,- -

8

Termo n.° 713.249 de 29-9-1965 Selecta Construtora e linobil~a
• Limitada
Rio Grande do Sul

SELECTA
Indústria -Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais pitar consta,
'-'ções e decorações: Argamassas. ',argila
Classe 1
areia, azulejos, batentes. balaustres. bloco, de Ornato. blocos para pavimenta Películas, papel Minará/1m: substPincia:,
quirnicas para fins cientificas e
•^ dto calhas. cimento. cal, cré, chapas
fotográficos
isobnies, catbros caixilhos; colunas:

.
Classe 8
Moldes e circuitos impressos
Classe 28.
Artigos da classe
Termo n.° 713.258, de 29-9-1965
Serviço Naciona ld eIsvestimentos
Limitada
Guanabara

Têrmo n.° 713.261, de 29-9-1965
Luciano Garcia Moreno
Guanabara

Indústria Brasile:xis

Classe 36
-)are distinguir: Artigos de vestuário*
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
sventais. alparcatas. anáguas blusas,
-)oratb. botinas. ',tu gias. boinas. brios.
louros. bonés. capacetes. cartolas. caralukas. casacão. coletes. ca pas. c.hain
:achacais calçados, chapéus, cintas.
-tintas. combinações, caminhos. calças,
te senhoras e de crianças, calções
zoa camisas. camisolas. -amisetas.
cuecas, • ceroulas; colarinhos, cueiros.
saias. casacos. chinelos: dominó*. cataraes. taatasias, tardas nata militares. co.
traidas, galochas, gravatas, gorros,logos ir llngene Jaquetas. laqt.és,
uvas, ligas. lenços, mantõs.
tasea. mantas. mandrião. manilha& paefis.s palas. oenhuar, pulover pelerinas,
oeug as oonches. polainas. °Mamas. cas.
&los. perneiras. quimano& regala*.
roi* de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios. saldas de banho, sandálias.
susteres. shorts. sungas. stolas ou slacks.
tater. toucas. turbantes. ternos, uniformes r vestido»
T4rmo a.° 713.262; de- 29-9-1965
Evilaaio Nery C,aon
Santa Catarina

CORREIO URANO
PRORROGAÇÃO

Media S-N
Classe 32
Artigos da classe

Classe 32
Uma publicação impressa'
Trino s.° 713.263, de 29-9-1965
Dr. Sérgio Stephano Chottet
São Paulo

Termo n.° 713.259, de 29-94965
Serviço Naciona 1d elsvestimentos
Limitada
Guanabara

EdiFicio
Manual de Títulos Dom Miguel
ParticularesClasse 32
Artigos da classe •
Termo n.° 713.260 de 29 9-1965
Vidros Editóra Ltda.

Classe 12
Nome Comercial

Cláasse 33
Prédio de apartamentos
Termo 0. 0 713.265 de 29-9-1965
' Dr. Sêrg,o Stephano Chohel
São Paulo

Editicio
Dota Virgina
,
Cláasse 33
de s pa rtarnen los

Prè ajo

•,
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da . publicação começará a
"em a prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposi?bes ao Departamenta
,„
t da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicado; com a concassão do registro requerido

INI,Nnn

•

Termo s.° 713.264. de 29-9-1965
Dr. Sérgio Stephano Chohei
São Paulo

• O ‘13**
(.>

<ey
Cláaêse 33
- Prédio de apartamentos
Termo n.° 713.266. de 29-9-1961
Walter Galera
São Paulo

ealgi
Classes: 41, 42, 43 e 44
Hotel, restauraste e bar
Termo n.° 713.267, de 29-9-1965
Cícero Jesus Coelro Silveira.
São Paulo
Promoramá Assessoria Técnica
rde Propaganda e Promoção de Vendas

Ciasses: ' 25, 32 e 33
Imagess, gravuras, ' estátuas, estampas,
esttatuetas cartazes, manequins e correlatos; jornais, revistas e publicações
em geral, programas radiofónicos, peças
teatrais e cinematográficas; prestações
de serviços do ramo, especalmente assessoria técnica de propaganda e de
promoções de vendas
Térmo n.° 713.268, de 29-9-1965
Teleunião S.A. — Indústria de
Rádios e Televisão
Rio Grande do Sul -

Termo s.° 713.271, de 29-9-1965
abo.' aparelhos eletro-dinâmicos, apa(Prorrogação)
relhos para barbear, aparelhos para ias
Laboratoires Sauter S.A.
ralações .,telefônicas, aparelhos para on.
dular ou secar cabelos, aparelhos paro
Suiça •
pasteurização de leite; aparelhos para
i torrar .pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins., bobinas e-éPRORROGAÇÃO
meai, caixas de derivação. , campainhas
v •.
elétricas. comutadores, ,, condensado: e:
elétricos, conectores, enceradeiras, es
tufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar row
pas, ferros elétricos :de engomar e de,
soldar., filtros de água, • tOgareiroS elétricos, "vgões, Mimos, galvanômetros
•
Classe 3
hidrómetros, indicadores . automaticc* de
uivei de 'água, instrumentos medidores Preparações farmacêuticas dotadas de
de energia elétrica, instrumentos teiefo:
Termo n.° 713.272, de 29-9-1965
nicos, interruptores, irradiadores, Iam.
(Prorrogação)
padas, liquidificadores,, manômetros. ir I.
Comércio de Louças Beirão S.A.
crotones, pick-ups. pilhas elétricas, re.
Minas Gerais
ceptores de rádio, refrigeradores. relais,
relógios, reostatos, telefones, termóstatos tomadas, transformadores, válvulas
PRORROGAÇÃO
para rádio, vál yclas para aparelhos de.
televisão, ventiladores e voltim....tros'

Ileniaclusd

Industria Brasileira

Termo n.0 713.269, de 29-9-1965
Teleunião S.A. — Indústria de •
Rádios e Televisão
Rio Grande do Sul

Tudo para sua casa
Na casa que é sua

arroz atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
zaft.em pó e em grão, camarão. .cane:a.
em pau e em pó. cacau, .carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos. cravo.
,:ereais• cominho, creme de leite. cremes
aiimenticios. croquetes, compotas. cangica. coalhada, castanha, cebola. condiinentoS para alimentos. colorantes,
caouriços, dendê'. doces, doces de trutas- espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enzovas. extrata de tomate, farinhas alimenticias. favas. téCulau, tareio, fermentos, feijão,
figos trios, trutas secas naturais e em2izadasi glicose. gorra de mascar, gorduras. grãnulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias. berva doce, herva
mate, horta iças,, lagostas. línguas: leite
.:ondensado. leite em pó. le gl une em
..toserva. ientilhas. linguiça.' !oure massas alimenticias, mariscos. manteiga,
margarina marmelada. macarrão massít de tomate, mel e melado, mate, masms para mingaus, molhos. moluscos,
mostarda. mortadela, nós moscada nozes, Óleos corriestivels. ostras ovas,
pães. paios. pralines pimenta. pós para
pudins. pick'es, peixes, presuntos, pares, petit-pois. pastilhas- pizzas, pudins:
Jueijos, rações balanceadas para ani,nais. requeijões, sal, sagu, sardinhaS,
sanduiches. salsichas, salames, sopas en.atadas, sorvetes, suco de tomates é de
:Turas; torradas, tapiocâ, tâmaras talha•tremoços. tortas, tortas para alimento de' animais e aves, torrões.
toucinho .e vinagre
Termo n. 9 713.275, de 29-9-1965
Mobiliário Fiel de Belo Horizonte S.A.
Minas Gerans

Classes: 15. 11 e 13
..Louças, ferragens, cutelaria, porcelanas,
joalherias e artigos de metais preciosos
semipreciosos e suas imitações, usados
como adornos ou n'io, incluídas em outras classes: pedras preciosas trabalhadas e suas imitações
Indústria Brasileira
ação hipotensiva
Têrmo s.° 713.273 de 29-9-1965
Oliva & Cia. Ltda.
Classe 8
Rio Grande do Sul
Para distinguir: Aparelhos para fins
úteis, initrumentos científicos e aparelhos didáticos, aparelhos elétricos em
geral, acessórios de aparelhos elétricosi
aparelhos de alta tensão, anemômetros,
antenas, alto-talantes, acumuladores, as.
viradores, aquecedores, bobinas, balcões
crignrificos, barômetros, batedeiras para liquidos e massas, chaves automáti
cas cruveiros elétricos, câmaras frigorificas. chaves de alavancas, diais, enceradeiras, esterilizadores ferro 'elétrico
Classe 3's
para solda, fogões e fornos elétricos,
geladeiras, interruptores liquidificado. Almana q ues. anuarios. álbuns honresres, maçaricos. níveis d'água para cal- 90S, cartazes. catálogos jornais affle..deiras, prumos, plugs. pantômetros. re- mais e estrangeiros, publicações Impressistências, registros para - vapor. relays. sas revista. Propagar.ms em rádio
reatores, tornadas, transformadores, ter •devido, tornais, programas radlotôni.
mômetros, telescópios voltimetros. vál- cos. peças teatrais e cmematográficas
• Classes: 8 e40
e revistas impressas
vulas de redução e ventiladores
Baterias e eletra, doinésticos: Móveis
Termo
n.°
713.274,
de
29-9-1965
Termo n. 9 713.270, de 29-9-1965
em geral
Ernesto Neugebauer S.A. —
(Prorrogação)
Trrni-o
n.-0
Indústrias Rnf das
713.276, de 29-9-1965
Indústria e Comércio Bender Ltda.
Rio Grande do Sul
MobiNrio Piei de Belo Horizonte S.A,
São Paulo

Secular

Minas Gerais
PRORROGAÇÃO
8
"sara dmi,aguir Acendedores elétricos
A p arelhos de . ilminnaião aparelhos d.
.televisão aps,re i hos de ventilação par,
alarmas elétricos alto falantes mime
edificios anarelhog elétricos oara
~erros, amplificadores pira rádios
Clas-e

Piatie
indúsiria e Comércio
Bender lida.
Nome Comercial

'Cs

Móveisé Com o Fiel
Class , i
Alcachofras aletrif ' al1
estePtgow.
Classes: 3 e 40
açúcar. alimentos f
asor..tir.g. amido. Baterias e eletro-domés''cos. Mfter8
araruta.
amêndoas, ameixas. an,
em geral

leg,
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i.......-......, sser...................,,..,.
Ptiblicaçlw feito de isCOrdts cora o art. 130‘ db Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começarã.a,
correr o prazo , de . 00- dias para o defbrimento do pedido. Durante ê s se prazo poderão- apresentar suas oposições
ta Departamente
¡aciculada- lizopriedade IndUstrial aqueles que se julgarem prejudleadOs com a concessão do.registro
reaUerlde.
.

•

Termos ns 7 12.280 e 713.281, de
29-9-1965.
Crisauto . S . A. — Representação
São Cristóvão'
Guanabara

àre

,

, Crisauto S. 4. Re rese() tacões
São- Cristovãa
p

Classes: 33, 38, 39 - e 47
Títalb de Estabelecimento
Noirg Comercial,
Termos os. 713277a,713:.279. de
29-9-1961
!;
Crisauto , S, A . — Representação
São CristóvãO
Guanabara
3

CRISAUT
;liulijstria Brasileira'
Classe 38
Impressos. em gerali

.

pneumáticos. suportes: de cambio sanfonas de partidas, saltos., solas e soladosde borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos tacis telegráficos e telefónicos,. travadores de porta, tigelas-tigelas, tampas de borracha para conta.
Oras, tiras. de borracha para elabora
Ca o de- sunstánems, gunnicas
Classe 47
Para distinguir: Substancias e produtos
destinados a lubritica kao, a: ..unibu.stãos iluminação e, ao aquecimento: ale,..soi.
motor;• graxas, gasolina •guerosene
,,óleos refinados, rnanu‘aturas de petróleos para lubrificação. de maquinas e de
vros,. peças teatrais e- cinematográficas,
motores; e gases liga/fenos destinam»
a.. aquecimento

IPANEMA
DIDÚSTRI A BRASILEIRA
Classe 21
• Lancha marítima
Termo n.? 713.283,, de 29-9-1965.
Companhia Industrial de Borrachas,
Casisi
Guanabara

PESCADOR

Ist.,

IV CENIENARIO

ULTA

de projetos contínuos ou Lacon:Inuosi
pesquisas tecnológicas para uhlustrias
quirnicas e afins; consultas para a coordmação e supervisão dos serviços . acima descritos; consultas para a compra
de aparelhos, instalações e imóveis iadustriaist representação de técnica e
processos para indústrias tia:laicas e
afins; agendas, blocos 'de papel para
cartas, cartões.. calendários, embalagens
de papel e papelão, envelopes, cadernos, fichas, papelão, papel eia fõl:ms,
pastas de cartolina, apólices. choques,
duplicatas, debêntures, letras dè câmbio,
notas fiscais, notas promissórit ,s. teci.
bos, Passagens

, Classe 33'
fitulO de Estabel'Nimento .

Termo n.° 713.291, de 29-9-65
Panificadora e Confeitaria Lua Ltda.
São ,Paulo

Termo. n.9 713..287, le• 29-9,1965,
— Planejamentos-Ltda.
São' Paulo

Termo n:". 713-.282. de 29.91965
Companhia- Industrial' de Borrachas
Casisi
Guanabara

Classe. 39
'rracha
?ara distinguir: Artefatos de'so
trracha. arteLtos- de borracha para
ãlculos. artefatos de borracha- cião In.
Idos era outras classes: Arrueias • ar
golas amortecedores, assentos- para ca.
- iras, borrachas para aros batentes de.
INDOSTP, I A BRASILEIRA
pofre. buchas de estabilizador buchas
buchas para luli,elo batente "cle porta
batente de • chassis bicos para mamadeiClasse 21
Lancha ri/ardei:tia
. Na braçadeiras bocais bases 1 para te.
/afanes. borrachas para carrinhos indus
Termo n. o - 713. 28-Fi de: 29.9-1965
Orlais, borracha , para amortecedores
Companhia Industrial de Bbrrachas
inhas de borracha para rédeas. cochus
Casisi
., motor. cárnai".1 de- ar. chupetas cor.
óes mas:aços de borracha cabos para
Guanab"
ferramentas chuveiros calços:. de bor
ocha. chapas' e centros de mesa cor
. das de borracha casulas de. :.borracha
P,P rac entro de mesa calços de borra
COM para mautur , às. copos de borracha
itara frews dedeiras ies,nrupideira,
INDtSTBIA BRASILEIRA
r..... discos de mesa descanse para matos
eticostds; embolos. esguichos estradca
Class' . 21
espantas de- borracha em, .quebralactr
Lan-ha ,naritIma
pra. asneiras. , tios de borracha lisos .
fôrmas de. borracha guarnições parti
Termo
713'. ã, de 29,9-1965
¥utomóvess quarni,,ões para 'veiemos
José C.:.:1,,•au; Simões
lenchei;: s para escolares l ami nas 4e
C.,,L.17 , -a
borrad:, aara degraus listas "I de: tios
tyltOis. rnanoplas maçanetas. proteta
tf.., p ara oara- lamas, 'protetores 4e
ra-choques, pedal do acelerador pe
CO/; .P NPPliA
C1 de partida: pesas para , ousinati
DE. SÉ ÂUR,DS
atinhos. pneuma-ncos pontas , de bor
cha. para bengalas e . muletas. rod4-.
la estcas4 rodizios, revestimentos <Se
borracha. rodas de borracha para móVais, sanfonas de vácuo 'suportes de
"It.„1.'asse 33
ISSotor. sapatas 40- pedai do birSque, se: ; 1,fissf,..-4ePstaiselsrimento
serntrairs , e isolado' , sut.ortf a, 5errn

.

Termo n.° 713.286 de 29-9-1965
Jardim de, Infância Curumim
Gtianabara

.

LUA

.

CM
Classe: s3
Prestação de. serviço- scontábeisi. planelamentos econômicas e cálculos
financeiros
Termo n.9 713.288, de 29-9-1965
Raul Alberto Monteiro re Barros,
Raimundo Pereira e Nestor de
• Freitas Filho
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir: Açúcar, balas, kombntis,
biscoitos, bolachas, bolos, chocolates,
confeitos; creme de leite: chá, café, conservas alimentícias, doces, frutas secas,
em caldas, cristalizadas e (.ompotas, leite, leit Condens‘rio, leite- ,-rn pó, manteiga. pão.. frios:
Termo, n.° . 711 292,. dei 29-9-65
Armazcns. Gearis Riachuelo S. A.
São • Paulo

OS GIANNINIS

PRORROGAÇXO

Classe 33
Um conjunto musical
Termo n.o 713..289, de 29-9-1965,
INAL — Indústria. Náutica Ltda.
São Paulo

[NAL
I ND U R VA B RI A I: El R.A

*mann citam RIACTi g ELO, &xá
;
Nome comercial

•
I'

Tèrrno n.° 713.293.. de- 29-9-65,
Homeas). de Aguiar - Botto. de Mello
Rio de Janeiro
:

E d,i c:e. e s. •
Artífices . da. Grandeza Social,
,

1Econeimica eiFinanceir,a do Brasil

• Classe. 32
Para distinguir: klisuns- de revistas 1m
p r:ssas anuários impressos. almanaque,
impressos catálogos Impressos. boletiru.
anpressos- folhetos impressos figurinoi
impressos 'ornais impressos. listas telefónicas impressas livretes e publica- ;as:. Impressas em geral. livros ¡moresTermo ti." 711.290, de 29-9.-65
;os oeriAdicos im pressos. p eças teatrais•
Unitec Engenheiros Associados Ltda. -inematograficas.. revistas
impressas
e revistas
C..— Paula
•

Classe 20

Ancoras, apar?lhos para merguhadores.
bóias, botes barcos cintos para natação barcos. de esporte, capacetes le escafandro, estaleiros escafandros, fateixas, lanchas, navios para-quedas,
•
remos e salva-vidas

Termo n' 713.294, de 29-9-65
Comercial e Maríti ma Turismo S. A.
Cornari-tur
Guanabara

fibrKtirre'

COMARI-TUR

38
F;srudos. antenroietos
INDÚSTRIA BRASILEIRA
inAustrias: add i ses técnico
inclUçtria .,Classe 50.
-arionalizacão
P,,r,,,enR aéreas, marítima 4terroviá.
r^r"''n,Pg
4
de ' rias, roclovi rlas, fluviais. lacustres, bifiletes. excursões
aparelhos e instaiações para ínilus‘rms
na,ç- •- •

P.i ra

3 e
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DEPOSITÁDAS

Da data da poldleo4 110 aarroa~ a
Ptdàliettedío feito do aedrdo eçim o art. IN da Cddigo da Propriedade Industrial.
dm prazo poderão Loresentar suas oprOiOço ao Departamento
do rege ,tro requerida
, Nedonal da Propriedade Areastrol aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão

a grato de CG deart piteis e dererannto do -pedido. Durante

n•••••I

Termo n.° 713.295, de 29-9-65
(Prorrogação)
Cia. Imobiliária Santa Cruz
Guanabara
, Prorrogação

CRUZ‘-'
Companhia Imobilidria
Santa Cruz
fie ira'.,
'Indústria
"CERAMICA BAN IU

Classe 16
Telhas, tijolos e manilhas para construção
Termo n.° 713.296. de 29-9-65
Cia. Imobiliária Santa Cruz
Guanabara

'PRORROGAÇÃO

~ia ~0.0.taita
Classe 33
Expressão de propagand a
Termo n.° 713.297, de 24-9-65
Proaço — Produtos de Aço Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira .
Classe 11
Lâminas de barbear e lâminas para
aparelos de segurança
Têrmo n.° 713.2%3. de 29-9-65
Manufatura rir Brinquedos Estrela
São Paulo

Termo n.° 713.302, de 29-3-65
porte, miniaturas de utensílios doznéstkos, máscaras para esportes, nadadei- Yushiro Tuchiya S. A. Mercantil e
Industrial
ras para esporte, patins, patinetes, piões.
São Paulo
petecas, rev&Iver de brinquedo, raquetes, snookers trens de brinquedos. tênis
de mesa, tômbolas, tamboretes, tacos.
tornozeleiras para esporte. vagonetes.
varas de salto e xadrez
Termo n.° 713.299, de 29-9-65
Manufatura de Brinquedos ,F.str-ela
INDÜSTRIA BRASILEIRA
São Paulo

Teraaa ra , 713.307 de 29-9-1965
Célio M. C. de Souza
Guanabara

LITORAL
ARTES GRÁFICAS

ITE-LAR"

«0 Descobrimento do Brasil »
Indúst ria asiteir
Er.

Classe 49
Para distinguir: Brinquedos, jogos, passatempos cru geral, artigos para fins ex.
clusivamente desportivos: Automóveis,
aviões de brinquedos, bercinhosa bonecas. boaecos, -baralhos, bolas para todos os esportes, carrinhos, caminhões
carrocinhas, chocalhos, caneleiras para
esporte. dominós, damas, discos de arremesso desportivos, dardos para lanpamento, esingardas de brinquedo, hauras de aves e animait, joelheiras, oa.
ra esporte. jógos de foot-ball de mesa.
jogos de armar, luvas para _esporte
miniaturas de utensílios domésticos. mas.
caras para esporte, nadadeiras para esporte, „patins, patinetes, piões', petecas
revolver de -brinquedo, raquetes, redes
de metal para pesca snookers, •treba,
tênis de mesa. -tômbolas. :tamboretes,
tacos, tornozeleiras para esporte, -tacos
bolas e mess • para bilhares, vagonetes.
varas para saltos, varas para pesca,
tarrafas. e iscas, xadres

Termo n.° 713 . 300, de 29-9-65
Proaço — Produtos de Aço. Ltda.
São Paulo

Classe -11
Máquinas falantes e aparelhos de rádio aparelhos de se:aura:iça mecânicos
e -elétricos para estradas de ferro, bondes e outras espécies de instalações
para tráfego: aparelhos para •cercas
elétricas: baterias; aparelhos paia converter corrente alienada em corrente
direta a fins de carreaar acumuladores
e baterias: aparelhos para _geração,
acumulação e transformação de energia
elétrica, insti-umentos para pesagem.
câmaras ou máquinas tiennsatográficas,
câmaras para televisão, -e câmaras ou
máquinas para tirar fotografias e amaras mar reproduzir os mesmos. má,
quinas falantes. discos gravados para
máquinas falantes, estantes para discos;
troca-discos automáticos, aparelhos de
rádio e de televisão, ,alto-falantes. (ele.
fones de intercomunicação ou para comunicação interna, máquinas .para
venda de bilhetes e de outros artigos;
limpadores r4 vácuo. polidores de
assoalho.
Termos as. 713.303 a 713 . 305, de
29-9-65
Bissell Inc.
Estados Unidos da América ....

Classes: 25 e 33
Titulo de Estabelecimento
—
Térmo n.° 713.308, de 29-9-1965
José Olavo de Barros
. Pernambuco

IiEGRIT

àk,
industria brasileira
Classe 41
Fubá e milho
Termo n.° 713.309, de 29-9-1965
Amaro Tarcísio Valverde
Pernambuco

MARTELO
indástria

Classe 41
Fubá, sal, condimentos e colorau
Termo n. 9 713.310, de 29-9-1965
Amaro Tarcísio Valverde
Pernambuco

BISSELL
Classe 11
Dispositivos 'para 'limpeza de supeificies,
feitos de metal. .a sabeis limpadores
'indústria Brasileira
manuais de tapetes, limpaAmisi manuais
Classe 11
de estofados e aplicadores àaatuais para
Lâminas de barbear .e lâminas para
cera
aparelhos de segurança
Classe 28
Termo n.° 713.300, de 29-9-65
Dispositivos para limpeza 4:1; luperficies,
Itala Victoria Shankrow de Graça
feitos de plástico, a saber timpadores
Guanabara
manuais de tapetes, limpada manuais
de estofados e aplicadoresanatuais para
cera

PRORROGAÇÃO
tel

GRAÇA

Café MARTELO
• ind

Ustria

brasileira

Classe 41
Café
Termo n.o 713.311. de 29-9-196$
Sevetino Henrique da Silva
Pernambuco

Care AZ DE OURO

Classe 46
lndástria brasileira •
Shampcos para limpeza de tapetes, removedores de cêra e esfregões
Classe '41
Tênia) n.° 713.306, de- 29 9a65
`Café
Ceeralista .Mafra Li'
Termo n.° 713.312, de 29-9-1985
Guanabara
Sevaria° 'Henrique da 'Silva
Pernambuco

Classe 49
.D ¡TAS
"ara distinguir brinquedos lo gos Passa
mpos em geral: artigos pare fins ex.
lusivarnente desportivos, automóveis
vides, bercinhos (de brinquedos) bo:cai, bonecos. baralhos isolas para
sdos os esportes. bilhares. carrinhoa
de tkilme.
éminhões, carroças e :hocolate de
'aquedo, caneleiras para esportes, doida damas, discos de -.arremesso des.
Classe 41
)rtivos, dardos para lançamento. caSubstancias alimentícias e seus preparaCasse '48
ngardes de brinquedo. figuras de aves
Inqred'entcs de alimentos. EssnniM5ls. loelheiras para esportes. logos Óleo para a conservaco da , psle e ci.-)
,:as alimmurins .
cabelo
- foot-ball de mesa, luvas para es,

10L

brasil-4911'6i

Café ,TREZ IRMOS

Indústria brasileira
Classe 41

café
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Publicação feita de acôrdo com o art.
130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
toner s) prazo de 60 dias para o deferimento do
pedido. Durante Use
prazo poderão apresentar suas oposições ao Danadamente
ilíaelonal da Propriedade Industrial aqueles que
se julgarem prejudicados com a conceseã.o do registro requerida

Termo s.° 713.313, de . 29-9-1965
Casa das Baterias e Material Elétric
- limitada
Gdanabara

,Lasa das Bateras
111•n•-•-•

Classe 8
Baterias
Tênno n.° 713.314, le 29-9-1965
Bassil Rodpas Ltda
Guanabara

mento ou gesso . para tetos e paredes
papei para torrar casas, massas anta
ácidos para uso nas construções, par
quetas, a ortas, portõe. pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação. tao
lues de cimento vigas, vigamentos
vitrola
Classe 25
• Estampas, aquetes, obras re engenharia,
plantas e mapas
• Termo n.° 713.317, de 29-9-1965
"CODA1" — Companhia de Desesvolvimento Agrolndustrial
São Paulo

Têrmo a.° 713.321, de 29-9-1965
Mendes
Cia,
Pernambuco

luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiôr, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
touca. turbantes, ternos, uniformes
- e vestidos
Termos ns. 713.326 a 713.328, de
29-9-1965
S.A. Philomeno Indústria e Comércio
Ceará

KARLA
indilstria brasileira
Classe 23
Tecidos em geral
Têrmo n.° 713.322, de 29-9-1965
Piccola. Itália Ltda.
Rio de Janeiro
•

PRORROGAÇÃO

CODAI
CP Least& g taiCa
-IndUstria Brasileira
Classe 41-

Aileb,

Qasse 36
aventais. alparcatas. anáguas. .,,lusas
e roupas feitas em geral: Al,asalhos
Classe 33
Para distinguir: Artigos de v,,,..;tuario.
botas botinas. blusões, boinas, i baba Serviço de construções, engenLria.
douras. bonés. ca pacetes, cartolas, cara administração de bens, compr ae venda
le imóveis, empreendimentos
pacas. casaçães. coletes. Canas. :chairs
cachecols. calçados. chapéus. ' entos
Tero n.o 713.319 de 29-9-1965
cintas, combinações. carpiahos. ,ca,iças
Cervejaria Paraense S.A.
de senhoras e de crianças calções ca:
(CERPASA)
Ob. camisas,
camisolas, camisetas
Paraná
cuecas, cerunlas. colarinhos. aleiro&
saias, casacos,
CI\3se
dorninói.i echar•
pes, fantasias. fardas para militar.as, colegiais. fraldas, galochas, gravata,. por'-roa. logos 'de (Ingeria, laqueias, higuês
luvas. ligas. lencos, mantas meias
emitis. mantas. mandrião. ifiantlhas. Paletós palas. penhoat pulover. a;elerinas
peugas. ponches. polainas. °limas. ouabo*. perneiras. ca./monos, regalos
asbe de chambre. rsupão, sota studos
!suspensórios saldas de banho. sandálias
meteres. shorts sunga: stolas ou .slacks.
tuier, toucas, turbantes, tet os, uni.
formes e vestidos
Têrmos ss. 713.311 e 713.; 16, de
29-9-1965
, CODAI" — Companhia de Desesvol'vimento AgroIndustr!al
SãQ Paulo

CO I)

A1

12asse 16
Para distinguir: Materiais paar conatruções e decorações: Argaml 'sal, argila,
areia, azulelos, ' batentes hamustreS hio.
cos de cimnto, bloca para pavimenta
• ção, calhas, cimento cal. t. chapas
isolantes, caibros. caixilhos: colunas:
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para etatos, edifica.
ções premoldadas, estuque. emulsão de
Dase asfáltico, estaces. esquadrias. estruturas metálicas para consti ções, lame.
bis de metal ladrilhos. laabris. luvas
'de itincão lages. lageotas. material isolante contra frio e calor. rianilras.Lmaa.
ses para revestimentos de paredes, ma.
deiras para constrt -bes mosaicos, produtos de base asf‘ico. i rodu tos Para
tornar imoermeabilizantes as argamap
*as da canento e cal. hidráuliaa. pedragulho. produts betuminot,os. impermet
Mirante, liquidas ou sol outras formas
para ervestimentos ,s outros como nas
vimentação; peças ~ementais de dr

Cervejas
Termo n.° 713.320, de 29-9-1965
Cervejaria Paraense S.A.
(CERPASA)
Paraná
"'asse 42

Serviços le laneronete, sorveteria e
, pizzaria
Termo n.9 713.323. de 29-9-1965
Fay Automóveis Ltda.
Rio de . janeiro
Classe 22
Fios de algolão (exceto linha para
costura)
Classe 23
Tecidos de algodão em peça
Classe 24

Classe 21
Veículos, peças e acessórios
Tèrmo n.o 713.324, do-29-9-1965
Serwillys Ltla.
Rio de Janeiro

.

Alamares, atacadores para espartilho@
e calçádos, ataduras de algodão para
liversoa fins exceto para fins medicinais, bandeiras bordados braçadeiras,
a'orlas cadeados caas ara móveis e
-manos. carapuços para_ cavalos .coriões. debruns. Ia fitas torro. tranias
/estão feltro para órgão. tolos galarleres lamparinas, mochilas, mosouitet-oS. nesgas . ombreiras e enchimentos

....lasse 50
Oficina mecasica lanternagem e pintura
de automóveis
Termo n. 713.325, de 29-9-1965
Confecções Vivian S.A.
Guanabara

AMORECO

para roupas de homens . e senhoras,
anos 'para enfeites de móveis não
tazendo parte' dos mesmos palmilhas.
p asaamaries, pavios rédeas, rendas redes. Sacas sinhaninhas para" vestidos„
telas, tampos para almofadas. não 'azando parte de móveis. artigos estes
feitos de algodào cânhamo linho luta,
seda, raion lã pelo. e libras não
incluidos em outras classes
Tez-mo n,.° 713.329, d.e29-9-2965
S.A. Philomeno Indústria e Comércio
Ceará

Classe 36 .
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas çeitaS em geral: Agasa:hos
aventais, alpargatas, anáguas. blusas

PRORROGAÇÃO

horas, botinas, blusões, boinas, baba
douros, bonés. capacetes, cartolas, ara.
puças, casacão, coletes, capas, chales
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças

de senhoras e de crianças, calções calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, crinelos. domines, echar-

Cervejas

pes, fantasias, fardas para militares ' colegiais, fraldas. g alochas, gravatas. gor.
!às. logos

cle JinQerje,

lacmetas , laquês.

PREÇO DO NúMERO DE HOJE: CR$ 50

iClasses: 22 23 'e 24
'Indústria e comércio de 4iOs de algo. dão, tecidos re algodão e artetatos de
_,
algodão

