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SEÇÃO III
ANO XXIV — N.° 5

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
Cancelamento Ex-Officio de Patente
Rio, 4 de ianeiro de 1966
Móveis de Aço Fiel S. A. — no
pedido de cancelamento da patente de
modelo de utilidade — Arrnário-Penteadeira para Banheiros — do requerente
— Indústrias Metalux Ltda. — F.Án
face do que consta do processo, que
foi bem examinado pelos técnicos, nada lia que deferir quanto ao cair:2'amento "ex-officio". O artigo 80- (e seus
correlatos) é meridianamente claro no
seu conteúdo, uma patente concedida
não pode ficar à mercê de denúncias.
A oposição de Móveis de Aço F i el S.
A., foi julgada não fundamentada. Deferido o pedido ião foi interpost.a pedido de reconsideração e despula°. Recorra ao Poder Judiciário, rio caso de
achar que houve erro administrativo.
DIVERSOS
Manoel Gomes Filho — no pedidc,
de cancelamento "ex-officio" da patente
de modelo industrial n. 9 .2.685: do ,e.
querente — Domenico Ferri Nata
há que deferir. A patente M 1 já loi
prorrogada — Guarde-se o processo.

Despachos em pedidos de reconsideração
O Senhor D/retor Geral acolheu os
pedidos de reconsideração apresentados
nos processos abaixo mencionanos,
fim de reformar as decisões anter•ores.
Termo n.° 366.421 — marca Galvoprimer — Requerente: Condoroil

S.A.
Termo ri.° 363.416 — marca Igortini
— Requerente: Macmatt S. A.
Reconsideração: Martini 6 Rossi S.
P. A.
Reconsidero o despacho concessiv, do
•registro para o fim de indeferir c pe
dido. Há um propósito de concorrencia
ilícita, visto que o elemento Tini nãe
é necessário parabebidas ou refrigwantes, e, evi(Tentemente, foi retirado cio
patronímico Martini, marca notOriamente conhecida. Se.a marca: Igortini foi
registrada, será sem enfraquecimento.
uma diluição da marca Martini.
Termo n. 9 370.918 — marca: Sigma
— Requerente: Estarta Y Ecenarro S.
A. — Reconsid2ração: The Singer Ma
f.turing Company.
Marca registrada: Singer.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Expediente do diretor
Marca registranda — Sigma.
Reconsidero o despache; concessivo do
Rio 4 de janeiro de 1961
registro para o fim de indeferir c pedido. A marca Famosíssima é de nJta.Notificação:
riedàde absoluta — Singer, será ent- aquecida se fôr concedido o registro pata
Uma vez decorrido o prazo da re— Sigma. Há um sutil intuito de. coa- consideraâo previsto pelo artigo 14
torrencia ilicita, na escelha da mana da Lei 4.048 de 29 de dezenfaro de
Sigma para máquinas cie costura. A 1I61, e mais Dez Dias para evnntuais
presença do "S — do "I" — e do ''G"
— é sintomática, no propósito de gerar
a cinfusão no espirito do consumidor.
Termo 387.233 — marca: Ignivelux
— Requerente: João da Cruz Ribeiro —
Requerente: Lever Brothers, Port Sanlight, Limited — Reconsidero o dc saicio concessivo do registro para
de indeferir o pedido. A marca remstranda reproduz a marca registrada
Lux, que ideNifica detergentes, preparações para limpeza.
Termo n.° 391.126 — ttulo: Brasileira de Armações de Aço — Requeiente: Cia. Teperman de Estofarnentos —
Reconsideração: Armações de Aço Probel S. A. — Reconsidero o despacno
concessivo do registro do titulo de estabelecimento: Brasileira de Armações
de Aço, para o fim de indeferir o pedido, visto não haver cunho distintivo
Brasileira, e de uso comum, :1.e qualquer firma industrial ou comercial do
Brasil. Armações de Aço, também é
e-pressão necessária para qualquer firma que trabalhe com armações de 'iço.
Emconclusão: falta de cunho distintivo, o cunho caracteristiço para a concessão do registro.

Têrmo 418.402: marca L H — requerente: Mecânica Alfedo Lippi Sociedade Anônima. — Reconside ro .0
despacho de i ndeferimento o pedido,
em face do artigo I5 número .1 para o
fim de conceder o registro O Depósito
do pedido de registro oaorreu em 27
de junho de 1959.
Registre-§e, com exclusão de Triciclos e Velocipedes.
Têrmo: 426.963: marca: Vermex —
requerente: Leivas Leite S.A. Indústria Químicas e Biológicas.
Reconsidero o despaclá que indeferiu o pedido de registro da marca:
Vermex em face da marca Vermnex:
A re,rca: registrada Verminex é formada de Vermin (de veminose) mais
EX. — e a ma•* . a, Vermex é ronstituida de Verm (de verme) ma i, P.X.
Não vejo possibi l idade de confiFn:),
sendo ambas aplicadas em Vermifugbs.

juntadas de reconsideração, e se do
mesmo não se tiver valido nenhuns
interessado ficam notificados os re
querentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento, a fins
de efetuarem o pagamento da taxa
da primeira anuidade dentro do prazo
de sessenta cl! ‘s, na forma do parágrafo único do artigo 33 do Código
da Propriedade Industrial, para que
sejam expedidas as respectivas Cartas
patentes:
Privilégio de Invenção Deferidos
Têrmos:
N. 103.201:
Estopa, Filtros para
fumo e processo para sua fabricação
— requerente Eastman Kodak Company.
N. 109.817 — Processo para a Produção de materiais Poliméricos requerente — Imperial Chemical T.ndustries

Limited.

N. 125.825: Artigo de Aço Revestido
de Vidro e Processo para Fabricar o
mesmo — requerente: A. O. SmiLh
Corporation.
N. 126.858 — Processo para a
preparação de novas 1 Acil 1 (2 Sibs-.
tituidas Etil) 2 . (5 Nitro Perfurillideno) Hidrazinas — requerente: The

Norwich Pharmacal Company.
N. 128.826: Aperfeiçoamento na
Fabricação de fios e produtos assim
obtidos — -requerente: Monsanto
Company.
N. 128.829: Aperfeiçoamentos em
ou relativos a dispositivos para sepa-

rara emestado sólido os constituintes
de uma misura gonzo: requerente:
N. V. Philips'GIceilampenfabrieken.
N. 123.871: Processo de extração de
açucar da cana por difusão continua
e respectivo aparelho — requerente —
Rietz -Manufacturing Co.
N. 128.943: Armecedor para bolsa
dágua — André Salimera.
N. 132.785: Disno-itivo anlicador de
líquido e apare l ho nam nnlirar líquido
ao cabelo e a pele de animais — requerente: A l ferd John Piei.
N°129.329 — Processo de produção
de quinacricIónas lineares .— Requerente: Cibo Societe Anonyme Ciba
Aktietr,esellschaft"
N° 129.353 — Processo para a fabricação de est?res de ácido — 2:5
diorilaminodihidro terefálico — Requerente: Ciba • Societé Anonyme — Ciba
Aktiengesellschaft.
N° 130.491 — Processo para a preparação de polímeros -- Regwrente:
Monsanto Company.
N° 130.763 — Processo e aparelhamento para formar artigos de resina reforlados com tibros — Reguerente: Uaiversal Moulded Fiber Glass
Corp.

N. 109.706 — Processo e aparelho
para fazer filtros para fumaça de
tabaco — requerente: Eastman Kodas
Company.
N. 113.371: Processo de Preparação
de N-Carbocloreto de Azaciclo 2,3, —
Alceno 2 — Cloro. — requerente.
N° 131.775 Aperfeiçoamentos em
Starnicarbon N.V.
bolas . de couro — Requerente: Couros
N. 113.373: Proce.sos para preparar Ofco Ltda.
um 2-N-Carbocloreto de 3. Niltro -N° 131.776 — Aperfeiçoamentos na
Azaciclo Alcanona — requerente: Stami carbon N.V.
fab*icação de calcadas flexíveis, com
N. 121.143: Aperfeiçoamentos em sola envolvente e do tipo Califórnia
Bobina — requerente -- Controles Au — Requerente: José Maria Carrasco
Menna.
torn.5,ticos Sermar Ltda..
N. 122.477 — Nova Embalagem N° 132.866 — Recipiente para falo.
para defumador, Sabão e Congêneres cos septicos Para vasos sanitários --..
— requerente Bruno Balsimelh Neto. Resuerente: Reckitt & Sons Lim:ted.
N. 122 348 — Um afastador de cutíModelo de Utilidade deferidos
cr,la com distribuidor automático de
N° .107.145 — Nóvo modelo de
líquidos — requerente — Relena Ri
beiro Moller.
porta-step para peruas e similares --•
Requerente: Mecânica Industrial Es.
N. 124.458: Lispositivo novo
aperfeiccado nora fixar parafuso — tnmpotec Ltdo.
Requerente: G. K. N. Screws & Fas-: N h 120.717 — New° planigrafo —
tç ?ers '.írn1teC
Reauerente: Oswaldo da Costa Dória.
N. 125.721 — Cm dispositivo de AsN° 122.425 — NOvo modelo de
ne:.gimento de Tinta — requerente — churrasqueira Requerente: Joh/ SuSvenskã Maskim.ktiesolaget Greiff. t gano.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos!
casos de erros ou ornissões„i
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação
das 13 às 16 horas, no máxi.
mo até 72 horas após a satila
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autentical
dos, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para se
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer,
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos, seta
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
ualidefe de suas assinaturai,'
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
119111tRIOS

• ALBERTO DE BRITO PEREIRA
soamo Do osinni,ata os nurimcoçetes

MURILO FERREIRA ALVES

CM ;Mi Da acçAi? no mitumeis

FLORIANO GUIMARAES

DIÁRIO OFICIAL
*moo
lea oufrmstotad* dna auponinowdra ihs 11,14"~la
Morimemat as Prior** dado enduatrial IS MhISt4,s
.
In •~14* e Caem oh,
•
arripeciono asa Oficinas Cs DepartainestO OS imprensa NiCiSsist
lemelea

ASSINATURAS

Jãneiro de 1966

As Repartições Páldiees:
tingtr-se-ao ás assina/uma

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.
nhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soft.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ort
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De parta,
mento de Imprensa Nacional,
- Os suplementos ás edt.
ções dos órgãos oficiais só st
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da as.
sinaturc..
- O funciondrto público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da as.

FtnvelowIntns
1
Capitai e Interior:
Capitai e Interiorl
Semestre • • • Cr$ 0 000 Semestre . . , Cr$ 4.500
Ano .
. . . Cr 12 000 Ana
r Cr$ 9.000
Exterior:
Exterior:
1
Ana . ia
. Cr$ 13 0(.10 Ano
Cr; 10.000 sinal ura
REPARTIOPII • PARTICULAR Es

.

n•nnnn••••nnn••nn••n••••••••n

-

O custo de cada exem.

vão impressos o número do dos jornais, devem Oa es- piar atrasado 'dos órgãos ofi.
talão de registro, o mês e o' amantes providenciar e res- ciais serd, na venda avulsa,
ano em que findara.
Ipectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do mes,* fim de evitar solução de cedência mínima de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por anã
ne parle superirr do enderêço continuidade no recebimento' (30) dias.
decorrido.

N° 125.289 - Um divo modelo de nôvo exorne técnico, após a publicaporta-seios Requerente: Castro El ção da oAsição.
N" 129.059 -L• I.R. B.L. - InMasijah Ltda.
N° _125.594 - Nóvo tipo de coador dústria de Roupas Brancas Ltda . modelo de utilidade. - Mantenho o
- Requerente: Plácido de Salvo.
N° 126.874 -- Modelo de conjunto deferimento do processo, de vez que
para esmalte e batons - Requerente; a oposição não está fundamentada.
O opoente - Fábricas Leila Ltda .
Otto FeIts De La Roca.
N° 129.664 --- Nivo tipo de scOva
Despachos em pedidos de
de dente com depósito de pasta reconsideração
-- Requerente: Tacito Sampaio Alves:
N° 130.471 - Original modelo de'
envólucro protetor de tampões pari O Senhor Diretor da D. de Patentes
higiene intima das senhoros - Regue-, °colheu os, pedidos de reconsideração
apresentados nos processos abaixo, a
rente: João Batista Reimã'o Netta.
N° 133.405 - Nôvo modelo de es- fim de reformar as decisões anteriores.
cOv adentifricia Requerente: • OsTermos:
waldo Teles.

N° 96.132 - Modelo • de utilidade:
Nova disposição construtiva de rodízios para carrinho suparte de geladeiras Requerente: Abrigo Fila - Reconsideração: Inéo Schrnincariol.
Termo n9 102.635 - modelo industrial Nôvo Modelo de tampa de
segurança para frascos - requerente: Artefatos de Alumínio e" Embalagens Ardea S. A.
"lerrno n9 1,10.873 - Recipiente fechado para o transporte, principalmente por via aérea, de produtos de
pesca, conservados a frio - requerente: Pirelli Societa Per Azíoni Reconsideração: Atma Paulista S. A.
Indústria e Comércio.
'-ermo n o 111.253 - privilégio- de
invenção - Nôvo suporte para lustres
N° 94.007 - Priv. de invenção - e outras - requerente: Indústria
Privilégio de Invenção Indeferido
Um ruivo tipo de aspirador de pó - Paulista de Lustres Ltda. - ReconRequerente: Epel S. A. Indústria e sideração: Fábrica Metalúrgica de
N° 104.799 - Ligas de aço
Lutres Ltda.
Requerente: American Steel Foun- Comércio de Aparelhos Elétricos.
N° 165.130 - Privilégio de invenTermo n9 111.380 - privilégio de
dries - indeferido.
1 ção: Niivo triturador para produtos invenção - Processo para a obtenagrícolas, tais como, milho, cano, ca- ção de resinas de poliester apropriaModelos industriais indeferidos
pins, mandioca e outros - Requeren- das como islamento elétrico - requerente: Isofil, S. A. Fias, Cabos e
N° 122.027 - NU° modelo de te: Cia. Penha de Máquinas Agrícolas Materiais Isolantes - Reconsiderasolado para calçados de senhoras e Copemag Reconsideração: . João No- ção: Pirelli S. A. Cia. Industrial
outros - Rquerente: Indústria de al- gueira de Freitas.
Brasileira.
N° 119.427 -- Priv. de invenção:
çados Francisco Rosifini S. A. -Termo no 124.696 - privilégio de
Ap.:rfeiçoamentos
em
parachoques
de
invenção - Nôvo arado reversível Indeterido.
veictito;
Requerente:
Francisco
Ma.
requerente - Irmãos Beaim az FonN° 136.888 - Nôvo modelo de
seca - Reconsideração: Massey.Fer•
. ção, cedo Feitosa.
vergalhão Requerente: Minea
guson do Brasil S. A. - Indústria e
Geral do Brasil Ltda. - Indeferido.
O Senhar Diretor da D. de Pa- Comércio. .
tentes negou acolhimento aos pedidos
Diversos
de reconsideração apresentados nos
NOTICIÁRIO
processos abaixo mencionados, a fim
N° 107.183 Silvano Borgatti -- de manter as decisões anteriores.
Modelo de utilidade. - Concedo o N° 104,408 - Priv. invenção: Retificação de Exigência Publicada
,Aperfeiçoamentos em faróis de veículos
desarquivamento.
General Electric Company - opoN° 126.933 - Joel Mirando - outomotrizes - Requerente: Westtalisdo termo 123.719 - privilégio
Priv. invenção. - Concedo o desar- che WItal. Industrie G. M. B. H. ente
de
invenção - Cumpra a exigência
Reconsideração:
ProjeLippstadt.
quivamento.
- retificado por ter saido publicado
tores Cibie do Brasil S. A.
como sendo o requerente titular Nn 137.125 - Indústria e Comércio
N° 56.589 - Modelo industrial.: Manuel Harold Gorin e Ludwig RoModelo industrial.
Pissoili S. A. - em 17 de novembro de
- Torno sem efeito o despacho coa. l\T,ôvo modelo de anel - Reqw:rente: senstein
1905.
Teófilo
Rego.
cessivo para submeter o processo a

Oposições
•
Indústrias Machina Zaccaria S. A.
- oposição ao termo 97.043 - privilégio de invenção de: Irmãos Lucato.
Cia. Teperman de Estofamentos oposição ao termo 123.416 - privilégio de invenção de: Wilhelm Ernest.
• Inpasa S. A. Indústria Nacionalclee,.Autopeças - oposição ao termo
128.760 - pr.-/ , 'égio de invenção: do
requerente: Fram-Corporation.
Cia. Siderúrgica Belgo Mineira oposição ao termo '130.173 .- privilégio de Invenção de: Beteiligungs
Und Patentverwa/tungsgeseIlschaft Mit - Beschrankter Huftung.
Exigências
Termos com exigências • a cumprir:
N 9 94.783 - Lukefield Rosearch
Canadá Limited.
N9 102.384 - Schenley Industries
Inc.
N O 113.483 - Société Des Forges et
Ateliers Du Crouset.
N 9 114.616 - kmerican Cyanamid.
N o 119.194- Sandoz A.G.
N 9 125.194 - Sandoz A.G.
N o 120.984 - Socony Mobil 011
Company Inc.
N 9 122.139 - Chemische Werke
Berghamen.
N 9 122.444 - Roberto Hugo Boo
nera.
Ns. 125.210 e 136.117 - Farbwerke
Hoechet Aktieengeselischaft Verm.
Meister Luchas, sz, Brunira' .
Reinholo Hoffmann.
N O 128.084
N 9 128.412 - Importadora Elétrica
Brasília Ltda.
N9 130.497 - 'American Cyanamid
Company.
N9 130.918 - Indústria e Comércio
Antônio Nogueira S. A.
N9 137.976 - Toho Rayon Kabushaki Kaisha.

•
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N9 132.239 - Yawata Iron & Steel
*Co. Ltd.
N 9 133.094 - Esso Research And
Engineering Company.
1'.Y 133.074 Research
Limited.
. N9 133.572 - Deutsche Gold Und Silber Scheideanstalt Vermals
Roessler.
:N9 134.575 - Chemische Werke Albert.
N9 135.060 - Ciba Seciété Anonytne.
Ns. 135.071 - 139.419 e 141.251 Dlim Mathieson Chemical CorporaZion. •
N 9 135.164 - J. R. Geigy S. A.
1\19 135.223 - Cheminter Compagale Internationale Pour La Chimie
S. A.
N9 135.311 - 135.546 - 136.307 137.474 e 143.626 - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft..
N9 135.463 --- Pittsburgh Plate
Glass Company.
N9 136.438 - Wella Aktiengesellschaft,
N9 136.536 - Miles Laboratories
Inc.
Na. 138.451 - • 18.042 - 148.676
e-- 149.173 e 152.151 - Rohm & Piaas
Company.
N9 140.234 - Owens Mineis Glass
Company.
N9 141.887 -- Ranca _ncorporated.
N9 142.162 - Stabilus Industrie
Und Randelsgellsschati 1.1.b.H.
N9 143.434 - Sandoz Patents Ltd.
N9 143.982 - Textile And Chemical
Research Company Limited.
N9 154.492 - Carl-Hermann Heie.
N9 157.325 - Dr. A. Wander a.G.
N9 158.080 - Saneia Maria Gongdves.
N9 95.694: - The Britieh Oxygen
7.1ompany Limited.
N9 103.817 -- Floris Van Tetterode.
Romeo Vitali.
N 9 1l6.231
N 9 115.870 - Coneinental : Oil Company.
N9 117.143 - American Cyanamid
5Company.
: N9 121.692 - Petroleum Desearch
And .Development Corporation.
; N9 122.436 - The Menet Nickel
'Company Liinited.
N9 122.904 - Petroleum Elesearch
And Development Corpora.en.
- CheN9 129.922 - K.noll
mische Fabriken.
N 9 130.062 - Universal 011. Products Company.
N9 131.027 - Shell Internationale
Peseareh Maatschappij N. V.
N 9 132.397 - Ivan Bering e Gordon
D. Rumei.
N 9 134.239 - Great Lakes Carbon
Corporation.
N9 135.034 - Air Products And
Chemicals Inc.
N9 135.067 - Irmãos Yadoya S. A.
Fundição e Mecânica.
N9 137.315 - Marcelo Renê Rodei'gue
N9 102.238 - Socié-té Technique
Pour L'Utilisation de La Precontrainte.
N9 155.394 - Companhia Comercial e Industrial "Katra".
N9 158.121 - Fabrimar S. A. Indústria e Comércio.
N . 159.677 - Eugenio Plotz.
N9 159.918 - Indús tria Macchine
Elettrnich e - I. M . E .
N9 160.699 - N. V. Philips Gloellampenfabrieken.
N9 160.719 - Stelnito & Espósito
Ltda.
N 9 160.720 - Stellato & Esposito
Lt cla
N. 160.757 - Desmond Edwazd
Chr-les Webster.
N. 161.412 - 1e . Hoffmann-La RoCia. Societe Anonyme.
che
N. 161.413 - R. Beffinenn-La Roche & Cia. Société Anonyme.
N. 162.187 - Arlindo Miner.
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__N. 127.829 - 14. V. Philips Gloel- Requerente: Fábrica de Cigarros
N. 162.188 - Aeriel Stritzel.
Caruso S.A.
lanapenlabrieken.
N. 162.189 - Tetsuji Ikonaga.
N. 129.902 - Deutsche Gola-Und Reconideração T:abacaria Londres
N. 162.191 - Tetsuji Ikonaga.
Soçiedade Anônima.
N. 162.192 - Almofadas Stadium Silber Scheideansait Vormals.
Têrmo: 394:186: Marca: Plásticos
N.
131.158
Carlos
Eduardo
VeiLtda.
, Guarany.
N. 162.195 - Takahurh Serizawa. ga de Oliveira.
Requerente L:uis Machado de Sá.
N. 133.160 - Umberto Bengio- Têrmo: 436.746: Marca: Omnacie
N. 162.196 - Irmãos Vaiano Ltda.
vamu.
N. 162.197 - Parodi Indústria Eleflua.
N. 133.162 - Umberto Bengio- Requerente: Farbwerke Hoechst
trônica Ltda.
vanni.
N. 162.213 - Baron Rudiger
Vorm. Meister LuN. 133.169 - José Rodrigues Dei Aktiengsellschft
Maria Goblirsch V. Urban.
cius & Bruning.
Reconsideração: Cia. Farmacêutica
Equipamentos Wayne do Brasil So- Pino.
N. 133.657 - Eliaquin dos San- Organon do Brasil S.A.
ciedade Anônim - No pedido de tes.
Têrmo: 445.281" Marca: /Foto "3-0.
cancelamento da Patente ri. 50.439 N. 133.909 - Hamil SUiSSA Indús- Requerente: Josef Martin Kopp •
Privilégio de Invenção - Cumpra-se
êrmo: 479.353: Marca : Durval.
tria e Comércio S.A.
a exigência.
Requerente: Montecatini Società
N. 133,914 - Luiz Alfonso de ;Generale
N. 78.171 - Liberey Owene Ford
Per L'Indástria Mineraria e
Abreu Villela.
Glass Company.
'Chimica.
Miles
Laboratories
N.
133.921
Liberey
Owens
Ford
N. 78.315
Reconsideração: Cia. Brasileira de
Inc.
Class Company.
N. 133.933 - Ney Arcy Farme D' Roueas
Têrmo: 359.181: Titulo: Ancora.
N. 102.279 - Ernest Knorr.
Amoed.
Reauerente: Ancora Comercial 5 A.
N. 112.093 - Júlio J. Morandi.
Nathanael
Uzias
GoeN.
133.975
Térmo: 375.247: Titulo: Casa São
N. 116.552 - Cheslene & Crepes
Pedro de Ferragens.
Limitecl e E,rnest Seragg,» & Sons.Li- bei.
N. 133.976 - Campos Salles S.A. Requerente: Ferragens São Pedro
mitada.
Ltda.
N. 116.607 - Michel Jean Leeb. Indústria e Comércio.
Dirceu Arantes .
N. 134.389
Termo 3:76.391: Título: Casa A. J.
N. 124.471 - Steel Improvement
elion
Vasques
e
Andrade.
N.
134.915
H
& Parge Company.
Vaeques.
•Requerente A:ndra,de, Mathias 3,)
N. 125.516 - Lelia Vellini Achon. Helder
N. 135.003 ._. Anúncios em Bondes Cia. I tda.
N. 125.902 - Rouseel Uclaf. .
9.
(Rio)
N. 128.591 - Sandoz S.A.
Reconsideração: I. Carvalho & Cia.
Têrmo: 384.185 . Titulo: Plásticos
N.
135.027
- Dymitri Petrow.
'N. 130.690 - Albert Sherman.
e
Gparany.
N. 135.072 - Alexandre Sklat
N. 134,416 - VEB Farbenfabrik Sergio
- Requerente Luiz :Machado de Sá.
Pejcz.
Wolfen.
o. Os interessados dos • processos resN.
135.161
José
Bento
Pedras
N. 138.412 - Indústria de Calçados
poderão obter vista no SeN. 135.232 - Si egmund Hollatz. Pecteroe
Solatex Ltda.
cfn Vista e Informações do Deparagar,. tor
•
N.
161,978
Waldetário
Ch
N. 118.058 - Antônio Ce .eiroz do
O Sr. Diretor Geral negou acolhi- tam. ento
Amaral.
mento aos pedidos de reconsideração
Exigências
N. 125.078 - N.V. Láminkljke de despachqs a patixo mencionados, a
Phal maceutbsche Fabrieken V1-1 Bro- fim de manter 9.; decisões anterioTêrmo: 542.830 - Confederaeão
cades - Stheeman Phcormacia.
res.
Brasileira de Automobilismo toma
N. 125.823 - Dunlop Rubber Comconhecimento do mandado de Segupany Limited.
• rance, imnetrado pelo Autemóvel
Termos..
N. 129.345 - Richardson . Merrell
Clube do Brasil e dizer o que fôr
N. 145.487 marca Supremo :- Re- do seu interêsse.
N. 130.352 - Olin Mathieson Che- querente - Antônio Guapo - ReDiversos
mical Corporation.
Sociedade Algodoeira
consideração
N. 130.414 - Argus Chemical Cor- do Nordeste Brasileira S. A.
N. 156.350 niarca Bakana - Reporation,
vai
ThéonilL3 e. mla57 .676 Prossie:erse C.9
ndrO
N. 133.730 - Baylon University querente - Indústia de Bebidas sem efeito a exigência de 3stiágea
de junho
.tda.
.
Amaeonia
''
College of Medicine.
de 1965.
Ano
N. 136.681 - Ciba Société
N. 259.147 marca Primor - Renyme.
erente - Panificação Primor Ltda.
Oposições
u
N. 126.682 - Ciba Société Ano- q- Reconsideração - National BisSocial Pro Pecuária S.A. (oposição
nyme.
cuit Compan: .
ao térmo 692.221, marca EquinoforN. 136.765 - Munsanto Company.
N.
320.439
marre
Cordon
Blanc
N. 88.581 - Kimberly Clark Cor- Requerente - Mosele & Cia.. Ltda. tel .
Socil Pro Pecuária S.A. (oposição
poration.
N. 326.733 nome comercial - Dia- ao têm() 692.270 marca Boviemfoete)
N. 93.145 - Irmãos Sahageff & magel
S A Jietribeidora de Maq ul- Angel Perez (oposirao ao termo ..
Cia. Ltda.
nas em geral - Requerente - Dima- 691.652, marca Mapla).
N. 107.067 - Reinold Hagen.
gel S.A. Distribuidora• de Vaquinas Kibon 5 A. Industrias Alimentícias
N. 114.804 - Herman)) Papst.
Geral - Reconsideraeãd° - Du (oposição ao termo 587.028. marca
N. 115.321 - A.G. Balrahls Stein- Em
Pont do Brasil S A. Indústrias Q ui- Picolé).
bruche & H artschotterwerke.
micas.
Cia. de Cigarros Souza Cruz poN. 134.97° - Gunther Wagner.
ao têrmo 692.274, marca CffésN. 34.3.041• marca Pacco - Regue- sição
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS rente - Siemens Schuckertwerke ter).
Cia. de Ci g arros Souza Cruz (cipoAktiengesellschaft.
stcão ao têrmo 692.744, marca Yacht
Ficam os processos abaixo arquiClub).
Têrmo: 371.731 - marca: Hercotox
vados:
Banco da Cap ital S.A. (oposição
Requerente: Blanco S.A. Importa- ao têrmo 691.783,
titulo Banco de
N. 95.071 - Record S.A. - Capas dora e Exportadora.
Crédito
Capital).
Para Automóveis.
Reconsideração: Andersán. Clayton Minerva S.A. Contabilidade e AsN. 120.937 - Companhia Henrique & Co. S.A. Indústria e Comércio.
sunteiscais (oposição ao tér•mo ..
Wessidle 'Indústria e Comércio.
Térino: 372.285: Titulo: Eletro- 699.374 .
N. 120.999 - Societá Internaziona- Arte.
Requerente Jair Maciel & C:la. Eatância Pilar S.A. (oposição ar
le Fonovisione.
têrmo 696.787).
N. 121.115 - Angelino José LaU- Ltda.
Reconsideração: Arte Elétrica Ltda. Unilever Limited (oposição ao tér
renti.
380.639: Marca: Ibrama. mo 691.482, marca Flux).
N. 122.323 - "Valer" Malas Para Térmo:
Requerente: Ibrama Indústria Bra- Raphael Lopez (op osicão ao têrm,
Avião Ltda.
sileira de Malharia Ltda.
titulo Replique Cabeleireiros)
N. 123.610 - Therezinha
Reconsideração: Indústria Brasi- 691.780,
Refrigerantes Sulriogranclense SA
Loluca Magagô.
leira de Meias, S.A.
Ind.
e
Comércio
(oposição ao têrtni
Reynolds Metais
N. 123.943
iêrmo° 382.884: Título: BraSiliae 697.236 marca Rainha).
Company.
Carlos Pereira d.t ltequerente: Sociedade Mercantil Cleicletas 1VIonark S.A. (rmosiçãr
N 124,908
João Destri Ltda. •
têrmo 696 .034„ marca Sona,c).
Silva..
Têrmo: 384.586: Marca* Souvenir aoCitylux
S.A. C''",'-rrIel 4' ImportaN. 125 609 - Attilio Chiari.
Itasmussen. da pronaeieleia
Requerente: Nilsen
(enter City).
N. 126.626 - IPAB - Indústria Térino: 389.871: insígnia: "Yl".
Paulista de Artefatos de Borracha Reemerente: Metalux Indústria e cão (onnsie5e ao têrmo 695.935, sina
S.A.
rom é-ein Ltda.
Sherwin Williams do Brasil S.A
N. 126.789 - Armco Steel Corpo- P ene 'na ',ri O Monsanto Chemi- Tinte P xrernizes (oposição ao tér
1
(,,n-157
P05 p5,9)
mo
ration.
N. 126.822 - Germano Zunder & Térin r) 3 . 91.794: Marca: C.D. Cae• S.S. Curtume Renner (oposição e
ruso Dourado.
têrmo 690.571, marca R).
Cia. Ltda.
•

•
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'Ind. Resegue de Óleos Vegetais S.A.
'(oposição ao, têrmo 691.416; marca
DA CA).
Ind. Resegue de Óleos Vegetais S.A.
,(oposição ao têrmo 691.417). ip
Addressograph Multigraph Corp (oposição ao tèrmo 691.964 marca
Addresso Rio).
Mercaminas S. A. Cdédito Financiamento e Investimentos (oposieio
ao têrmo 695.079 - 695.081 -:695.030
• 692.409).
Calumet & Bacia Inc (oposição ao
tal mo 692.122 marca Truffi).
ETCA Emprêsa - Técnica Contábil
Ltda. Ltda. (oposição ao tèrmo número 678.417).
Kasai Bebidas e Conexos Wing
Ltda. (oposição ao têrmo 686.973
arnrca King).
Ind. Metalúrgica Gazola Ltda. (oposição ao têrmo 691.037 mica Elrao) .
Empraza Fluminens de Cinemas S.
A. (oposição ao têrmo 691.817 marca
Fluminense).
Bracco Novotherápica Laboratórios
S. A. (oposição ao térmo 696.922).
Com Products Co (oposição ao tèr:no 691.958 marca /Coro).
Societé St. Raphael (oposição ao
têrmo 694. 078 marca São Rafael)
Willys Overlanddo Brasil S. A.
Ind. e Comércio (Op
osição ao térrno
698.010).
Auto Union GMBH (oposição ao
térrno 691.931 marca Decasomal).
Hitachi Limited (oposição ao lar3no 691.971 marca Hichl).
•
Ciai Comercial Pôrto Seguro (oposição ao têrmo 693.003).
Metalúrgica Bender Ltda. (oposição ao-tarmo 693.810 marca Fender).
Cesar Maspero e Jacob eottlieb (oposição ao têrmo 691.828 marca
Impar).
Casar Maspero e Jacob Gottlieb :(oposição ao tarmo 691.829).
S. A. Ind. Reunidas F. Matarazzo
"(oposição ao têrmo 691.853).
José Mariz Nogueira (oposição ao
tkrmo 695.419).
Gelotec S. A. Comercial Importadora e Exportadora (oposição ao têrano 697.781 marca Geltetc).
São Paulo Alpargatas S. A. (oPosição ao têrmo 697.945 marca Sete SerIndustria Metalúrgica Forjado, S.
Viços Técnicos de Engenharia Ltda).
A. (oposição ao têrmo 697.866 marca
Port'Aço) •
Soe Técnica de Engenharia e Mecânica Stern Ltda. (oposição ao tkrmo 696.117 marca Exata).
Industrial Panificadora S. A. (oposição ao tarmo nUmero 694.483 marca
Graliam).
• Supersom S. A. Discos Virgens Eletrônica e Equipamentos , de Som (oposição ao térmo 694.974 marca Audiomá,tic) .
Unilever Limit,ed (oposição ao taram 691.832).
Indústria e Comércio de Confercõos
a Barbada Ltda. (oposição ao tarmo
698.504).
João Carlos de Souza Feres (oposição ao tarmo 69a.802 marca Paraná) .
A 1 Publicidade Promocional S. A.
'(oposição ao térmo 891.893 titulo Publicidade e Promocão Industrial).
Crefisul Cia. Crédito Financiamento e Investimentos do Sul (oposição
ao térmo 698.981 marca Crefisa).
Nestle S. A. (onosição ao têrmo
692.039 marca Mitty).
Indústria Química e Farmacêutica
Schering S. A. (oposicão ao teaino
692.014 marca Androgina).
Daimler Benz Aktimaasellschatt
(oposicão ao térrno 692.737)
Walter Lantz Production Inc. (onotição ao térmo 692.232 marca O Plcanau).
Colmar Renresentacões Ltda. 'camaleão ao térrno 700.363 marca Joroa,
Zado). •

•
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The Gillette Co. (oposa.M ao tar-. Shell Brasil S. A. Petróleo (oposiWella Aktiengesellschaft Oposimo 691. 986 marca Parafusatecnica). ção ao têrmo 691.727).
ção ao térmo n.9 692.25, marca Miss
Unilever Limited (oposição ao tal-ei
Drti
Trubenizing Process Corp - Opo- Bella
mo 695. 998 marca Protessol).
ler Benz Aktiengesellschaft sição
ao
têrmo
n.9
692.125
marca
Unilevea Limited (Oposição ao tar- Trubelle.
Oposição aos térmos números 692.445
mo 691.387 marca Suncolube).
Trubenizing Process Corp - Opo- e 692.114.
Pfizer & Co Inc - Oposição
Unilever Limited (oposição ao ter- sição
ao têrmo n9 692.124, marca aoChas
mo 694.388*- 692.54.1).
têrmo n9 692.221, marca Equinotêrmo
n.9
692.126,
marca
Jackson Vibrators Inc. (oposição Trubelle, têtmo n.9 692.123,, marca forte.
Dymitri Petrow - Oposição ao
ao tarmo 6fSa, 795 roarca. Jackson).
Trubelle.
n.9 685.164.
Industrial Ervateira Turcatel Ltda.
Jenaet Glaswerk Schott & Gen - térmo
Confecções Toni Ltda. - Oposição
(oposição ao têrmo 691.972 titulo A Oposição ao têrmo n9 692.218.
têrmo n.9 696.435, marca Boliche.
Chirnarr ita) .
Deutsche Edelstahlwerke Gkaitne- ao
. Lubrificantes Everest Ltda. - OpoM. Dedini S A. Metalúrgica (opo- gesellschaft - Oposição ao têrmo sição
ao têrmo L9 695.916, marca'
n.9 692.483, marca Realit.
sição ao tarro° 692.118).
Editora Abril Ltda. - Oposição ao Everest.
M. Dedini S. A. Metalúrgica (opoLubrificantes Everest Ltaa. -- Oposição ao tarrao 692.120 marca M. D.) térmo n.9 693.149.
sição ao tarmo n•9 693.914, marca .
Georaete Guedes (oposição ao Mi-Tabacaria Londres S.A. - Oposi- Everest.
mo 692.155 marca Clorogil).
W. A. Simões Dias & Cia. Ltda.
ção ao têm° n9 693.853, marca 037.
Georgete Guedes (oposição ao têrCondoroil Tintas S.A. - Oposição - Oposição ao têrmo n.9 693.544,
mo 692.156 marca Clorogil.)
ao têrmo n.9 699.330, marca Zimgo. marca Demavet.
Carlos Kiefer Ltda. - Oposição
Condoroll Tintas S.A. - Oposição
Laboratórios Lepetit S. A. (oposição ao têrmo 692.135 marca Clorogil ao tèrmo n.9 699.345, marca Laca ao têrmo n.9 691.560.
Flor.
Zucatex S.A. Ind. e Comércio - termo 692.156 marca Clorogil).
Orquima Ind. Químicas Reunidas - Straaos Athanasse Billis & Cia. - Oposição ao têrmo n.9 691.975, marca Eucapel.
S. A. (oposição ao têrmo 696.766 Oposição ao têrmo n.9 698.677.
Sabre S.A. Soc. Brasileira de Emmarca Torquima).
Buller S.A. Laboratórios Farma- preendimentos
- Oposição ao térmo
cêuticos
Oposição
ao
têrmo
númeComércio de Fumos Menta Ltda. --n.9 691.993.
ro
690.665,
marca
Acutil.
(oposição ao téamo 417.170 sinal de
Brancal S.A. Mineração e ComérLanifício Sulriograndense S.A. - cio -- Oposição ao térmo n.9 692.913.
propaganda Pimentinha).
Oposição
ao
têrmo
na
697.252.
Sherwin Williams do Brasil S. A.
marca Casa Branca.
Tintas e Vernizes (oposição ao thrmo
M. Dedini S.A. Metalúrgica R. C. N. Indústrias Metalúrgicas
692.856 têrmo de propaganda).
S.A. - Oposição ao têrmo 697.163. Oposição ao têrmo n.9 692.119, marCerâmica São Caetano S. A. (opoR. C. N. Indústrias Metalúrgicos ca M D.
sição ao têrmo 697.688 marca Rep S.A. - Oposição aos têrmos númeM. Dedini S.A. Metalúrgica As Til).
ros: 697.072 - 697.361 - 697.362 - Oposição ao têrmo n 9 692.121.
Seitec Planejamento Agro Indus- 697.411 -- 697.354
Fama Ferragens S.A. - Oposição
697.406 -triais Ltda. (oposição ao térmo nú- 697.407 -- 697.355
697.353 -- ao têrmo n.o 692.171, marca Falma.
mero 699.129).
Incotil Ind. e Comércio de Tintas
697.352 -- 697.336
697.408 -697.973- -- Limitada - Oposição ao térmo núCopacabana Turismo e Transportes 697.409 -- 697.410
mero 692.177, marca Indutil.
697.074.
Ltda. (oposição ao têrmo 695.279)
ABC Rádio e Televisão S.A. Copaeabana Turismo e. Transportes
Vestan Ind. de Tecidos Elásticos e Oposição ao têrmo n.9 699.398, marLtda. (oposição ao tèrmo 695.280).
Confecções Ltda. - Oposição ao tér- ca B B C.
Orpel Organização Orto pe Ltda. mo n.9 694.889.
Helio Nicolay - Oposição ao Ur(oposicão ao têrmo 697.171).
Vestan Ind. de Tecidos Elásticos
Café. Indigena Ltda. (oposição ao e Confecções Ltda. - Oposição ao ino 698.914, marca SIE.
thrmo 695.721 marca Ouro).
Drogasil Ltda. - Oposição ao tertêrmo n.9 694.886, marca Vestan.
Luiz de Jesus (oposição ao térmo
Vestan Ind. de Tecidos Elásticos mo 699.130, marca Droga,sol.
São Paulo Alpargatas S.A. - Opo695.792 marca Casa do Açucar).
e Confecções Ltda. - Oposição ao
Luiz de Jesus (oposição ao têrmo têrmo n9 694.885.
sição ao têrmo n9 693.311, marca
695.801).
Rodatextil.
Livraria Ponto de Encontro S. A. e Vestan Ind. de Tecidos Elásticos
Helio Nicolay - Oposição ao 'farConfecções Ltda. - Oposição ao
(oposição ao têm° 694.152).
ino
698.677, marca LEE.
térmo
694.887
694.888
694.890.
Fábrica de Artefatos de Madeira
São Paulo ' Alpargatas S.A. - OpoCastrol Limite - Oposição ao térArterna Ltda. (oposição ao têrmo núsição ao têrmo n.9 693.310. .
mo n.9 692.430, marca Magna.
mero 601.789).
Confecções Alteza S.A. - OposiCastro Limited - Oposiçãopçãaotra.ao têrmo 689.630, marca CleoDacon S. A. Veículos Nacionais --6
(oposição ao Varino 696.137 marca - têrmos 692.431 - 692.435 - 69.43
- 692.440 - 692.444 - 692.445 Dalgorn).
Tenreiro Móveis e Decorações Li- 692.452 -692.4-54 - 692.455
Ind. Plástica Ramos S. A. (oposi- 692.450
- 692.456 - 692.457 - 692.458 - mitada -- Oposição ao têrmo 696.020.
ção ao taamo 696.724 título).
Francisco Pina de Carvalho Jr. Iramaia Ind. e Comércio de Asto- 692.459 - 692.460 -• 692.461 - Oposição ao têrmo n9 695.168, marfados Ltda. (oposição ao têrmo ml- 692.462.
ca Pinai.
mero_692.065 marca Iramaia).
Indústrias Gessy Levar S.A. - Farmácia Kennedy Ltda. - OpoOnTsa Organização de Negócios e" Oposição ao tèrmo 693.006.
sição ao ,térino na 692.211.
Unilever Limited Oposição ao
Incorporações S. A. (oposição ao tartarro° n.9 696.341, marca Volux, têr- Tur4smo Internacional Travei Proro° 697.718).
motion S.A. • -- Oposição ao tarrno
mo n•9 696.342 marca Volux.
Joalheria Duque Ltda. (oposição ao
Vulcan Material Plástico S.A. - n.9 692.006.
têrmo 696.584 marca Duque).
Cons. Bloc. Artefatos de Cimento
Oposição ao têrmo n.9 691.541, marJoalheria Duque Ltda. (oposição ao ca Marmopiso.
Limitada - Oposição ao termo nútkrmo 696.582 marca Duke).
mero 676.450.
•
•
Vulcan Material Plástico S.A. Ceralit S. A.. Ind. e Comercio Calçados Elizabeth S.A. Ind. e
(op osição ao térmo 686.144).
Oposição ao têrmo n9 691.541, marComércio - Oposição ao tarmo núBrancal S. A. Mineração e Comér- ca Marmopiso.
cio (oposição a otêrmo 697.196 marca Vulcan Material Pla,stico S. A. opo- mero 693.320, marca Emblemática
sição ao termo 91,552 Marca Mar- Nupcial.
Brascal).
Dona Associados Propaganda Ltda
Brancal S. A. Mineração e Comér- mopiso.
Yale & Towne Inc - Oposição ao - Oposição ao termo na 692.068.
cio (oposição ao têrmo 697.197 nome
título Clube de Economia.
tarro° n9 692.917, marca YoIe.
comercial).
Cia. Mercantil e Industrial Arapuã
Socibra Soc. Comercial e Industrial Orniex S.A. Organização Nacional
Brascil Ltda. (oposição ao têrmo nú- de Importação e Exportação - Opo- - Oposição ao têrmo n.9 692.578,
Cia. Mercantil e Industrial Arapuã
mero 695.303).
sição aos tarmos 694.813 e 69'1.902.
Oposição ao têrono n9 692.586.
Socibra Soc. Comercial e Industrial . D'Ambronzo S.A. Comércio e InBrascil Ltda. (oposição ao têrrno nú- dústria de Bebidas - Oposição ao
Tynsley & Filiios S.A. Ind. de Artemero 695.519).
têrmo n.9 698.966.
fatos de Chinabo e Metal úrgica • Ind. ilástica Ramos S. A. (oposiAço Torsina S.A. --- Oposição &o Oposição ao têrmo n•9 692.164, marção ao têrmo 695.509).
térmo n9 692.252, marca Unitor.
ca Minco.
Soerei Sociedade de Cimentos ReDaimler Benz Aktiengesellschaft Wylly Azevedo Confecções e Mofratários Especiais S. A. (oposição Oposição ao tarrno n9 692.443, mar- das Ind. e Comércio Ltda. - Opoca Magna.
ao tèrmo 697.695 nome comercial).
sição ao térrno n 9 689.233. título
• Ambar S. A. Ind. Auto Peças - Daimler Benz Aktiengesellschaft - Bazar Vili.
(oposição ao tarmo 698.352 marca - Oposição ao têrmo 692.442. marDurval Stocaler de Lima -- OposiAmbar) .
ca Magna.
ção ao térroo n.9 692.423, marca AniFramasa Administração e Correta- Daimler Benz Aktiengesellschaft - ma Vitae Dolve Vila
gem de Seguros Ltda. (oposição ao Oposição ao têrmo n.9 692.441, marMagnafer Ind. Eletrônica 8 A. tarmo 694.691).
ca Magna.
Oposição ao tarro° n.9 092.452.
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1VIagnafer Ind. Eletrônica S.A. -1 Fábrica de Material Elétrico e BaMecânica Pesada S.A. (oposição ao
Metalúrgica 13. R. Inaa
Oposição ao termo n.9 692.447, mar- kelite Elma S A. (oposição ao têrmo termo 694.732).
mércio Limitada (oposição ao terma
ca 1Vlagnacar.
697.048 marca Elma).
• Forra S.A. Móveis Obje tos d 692.915 marca BR '2)'
Papelaria Record S.A. Comércio e
Civia S.A. Administração de Bens Arte (oposição ao têrmo 694.291 marPyodutos Alimentícios Abaete LiIndústria - Oposição ao têrmo
Corretagens Incorporações (oposição ca Formi),
mitada (oposição ao termo
•
Warp 692.642.
ao termo 693.184).
Sociedade Técnica de Materiais So- marca Abastecelar).
•
Eletromecânica
Dyna
S.
A.
(aaoScal-Rio
Indústria
e
Comércio
de
tema S.A. (oposição ao termo
MCA- Enterprises Inc - Oposição
siçao ao têrmo 692.9".De•,,,).
ao termo n.9 692.802, marc^..-õs ArtiOas Rurais S.A. (oposição ao ter- 694.310).
Companhia Leco de Produtos Alimo
697.196
marca
Brascal).
Monstros.
Malharia San Remo Ltda. (oposi- mant'cios (oposição ao têrrno 69J).
Pendleton Tool Industries Inc S.A. Calçados (oposição ção ao termo 694.735, título San
Manufatura de Roupas Kuki LimiOposição ao termo n.9 693.302, mar- aoReichert
Remo)
termo 554.958 marca Reni).
tada (oposição ao têrmo 693.1E9
ca Protec.
Anderson Clayton & Co. S. A. marca Bimbo).
Tecidos "MM" Ltda. (oposição ao
Pendleton Tool Industries Inc Indústria e Comércio (Oposição ao
Oposição ao têrmo n.9 693.300, mar- termo 697.8C5 marca "M").
Manufatura de Roupas _Kuki
Construções Elétricas Eltec S.A. têrmo 694.326 marca Jardim da
ta Protec.
tad,. (oposição ao termo '93.1
Saúde).
(oposição
ao
tèrmo
697.781
marca
Scania Vabia do Brasil S.A. Comercial • Construcora • Albatroz
Geltec).
Oposição ao termo n.9 693.233.
Mario Stella Olaio e Dado de Mello Limitada (oposição ao têrmo 693.169
Instituto de Medicamentos e Aler- Barros (oposição ao termo 694.223). marca Albatroz).
Scania Vabis do Brasil S.A. (opoCompanhia Brasileira de Fibras
São Paulo Alpagartas S. A. (^:rdsição ao têrmo 693.232 marca Tec- gia Ima Ltda. (oposição ao termo Sintéticas Nailonsix (oposição ao -tersição ao termo 699.730).
659.664 marca frratocal).
noscania).
Elevadores Universal Ltda. (oposi- mo 694.802).
Scania Vat's do Brasil S.A. (opoGeneral Electric Co. (onosiçâo a
W. A. Sheaffer Pen Co. (oposicao
ção ao termo 695.883 marca Univertermo -695.241 marca PPO) •
sição ao termo 693.231 - 693.234). sal).
ao têrmo 694.270 marca Olimpia)
Interplastie S.A. Indústria e CoIndústrias Gasparian S. A. (opo- •- Fairbans Morse & Co. (opcsicao
Mércio (oposição ao termo 700.083).
Mess Comércio Indústria de Apare- sição ao têrmo 693.566 marca Bra- ao termo . 693.130'marca Duardiezal) „
Walter Ragazzi (cs.c:to ao tê-no
Indústria ie Doces Coimbana Li- lhos Elétricos Ltda. (oposição ao ter- zilian Primitive).
698.181 . marca • Wa/1).
Untada (oposição ao têrmo 695.006 mo 696.069 marca Waimess).
Companhia de Calçados Semerdjian
Cerâmica Mogi Guazu S. A. (opomarca Coimbra).
Achiles Pollastri (oposição ao têr- (Oposição
ao termo 694.662 marca siçfai ao têrrno 697.006).
•
mo
698.742
titulo
Casa
dos
ParafuMery).
Inartec Artefatos de Concreto Li- sos).
•
Ecisa
Engenharia
Cor
oércio
e InCompanhia Itaquere Industrial e
mitada (oposição ao termo 694.081
dústria S. A. (oposição ao
marca Inartec).
Construtora Auxiliar de Terrapla- Agrícola (oposição ao termo 695.885 091.200).
Produtos Quimicos Guarani S.A. nagem Coterra S.A. (oposição ao marca Itaquerense).
Co•mptoir des Teatiles Artificieis
Indústrias Gasparian S. A. (opo(oposição ao termo •695.594 marca termo 696.114 marca Loterra).
(oposição ao têrmo 694.662, marca
Guarani).
Restaurante Confeitaria Casa de siçfs, ao termo 693.567) marca era- Mary) . .
Indústria Auto Metalúrgica Ltda. Chá Pigalle Ltda. (oposição ao ter- zilian Primitive).
Ecisa Engenharia Comércio e In(oposição ao termo 696.619 marca mo 696.751 titulo Confeitaria Pigalle Indústrias Gasparian S. A. (opoIAM). •
Ltda.)
sição . ao termo 693.568 marca Bra- dústria (oposição ao têrmo
marca Recisa).
Abdon José dos Santos (oposição zilian Nativa).
Fama Ferragens S.A. (oposição ao
Companhia de • Urbanização o SaEditoriale
Domus
Soc.
Paz
(opoao
têrmo
696.590
marca
Leão
do
têrmo 692.179 marca Palma).
neamento de Curitiba URBS (oposição
ao
têrmo
688.288
marca
Quatro
Norte).
Dr. Luiz Francisco Paternostro
sição ao termo 700.02 nome C ORodas).
(oposição ao termo 692.305 marca
Antônio Vieira de Sá (oposição ao
Gurilândia).
Casas Eduardo S. A. Calçados e
Laboratório Prado S. A. (ormiçao
termo 696.366 marca Neves).
(oposição ao têrmo 693.950, ao termo 696.917 marca Luar).
Valisere S.A. Fábrica de Artefatos Chapéus
Ibesa Indústria Brasileira de Emnome çomercial Calçados Eduardo
balagens S.A. (oposição ao termo de Tecidos Indesmalháveis (oposição Limitada).
Laboratório Prado S. A. (ornsição
692.327 marca Danava Automatic). ao termo 699.043 marca Zali).
Indústrias Gasparian S. A. (opo- ao têrmo 696.925 marca •Lua).
Vulcan Artefatos de Borracha (opo- sição ao têrmo 693.569 marca BraChesebrough Pond's Inc. (o)3oriç2o
Nacional Cia. Distribuidora de Proao têrmo 698,204 marca Curitex).
dutos de Petróleo (oposição ao termo sição ao termo 692.234 marca Piras- zilian Native).
puma) .
Thermos T i te d (oposi"ão ao ter692.405 marca Nacional).
Editoriale Domus Soc. Paz (opo- mo 694.100 marca Termo).
Famor S.A. Indústrias e Comércio
Vulcan Artefatos de Borracha S.A. sição ao têrmo 688.289 marca Quatro
(oposição ao termo 692.729 marca (oposição ao termo 692.233).
A1--n Laboratories Incorporated
Rodas).
Famol).
Aktiebolaget Svenska KullagerfaFibras Sintéticas Yasmina S. A. (000sição ao têrmo 693.339).
•
Ger- , S. A. ElouIpamenims . Inclusa.
Indústria Paulista de Móveis de brieken (oposição ao termo 692.546 e Comércio (oposição ao termo 692.8.J6 triais
(oposição ao termo 692.841,
titulo Chose Boutique).
Aço S.A. (oposição ao termo 692.739 titulo SAF).
morc, Agema).
marca Paulista).
Fibras Sintéticas Y-oanina S. A.
S.A. Tinturaria Brasileira de TeIndústrias Romi S. A. (opofr .a
Chapelaria Olympica Ltda. (oposi- cidos (oposição ao termo 096.204 mar- Indústria e Comércio (oposiçao ao ao termo 694.628 marca Imi Torno).
ção ao termo 692.754 marca J. Oca- ca Lavatex Serviços de Lavanderia). termo 692.838 marca Chose).
Retificadora Americana S. A. (ca;oCyl) .
Brascola Limitada (oposição ao sição ao termo 691.116 título roto
Institut National des Appellations
Comércio e Representações Rocke D'Origine deis Vins et Eawt de Vie têrmo 694.093 marca
sticola)
Retificadora Americana).
Tecidos Iguaçu S. A. (opos'.'
Internacional do Brasil Ltda. (oposi- (oposição ao termo 694.929 mraca
Kibon . É. A. ''nciústtia --aa
têrmo 677.595 titulo Iguaçu Indústria (oposição ao termo 692.745 marca"
ção ao termo 692.764 marca Blue Eleutério)..
e Comércio de Calçados).
Q, ----e).
• Rock).
Lojas Everest S.A. (oposição -ao
Confecções Nádia Ltda. (oposição
W. A. Sheaffer Pen Co. (oposiFábrica de Lir'--s Setta S. A.
têrmo
695.911
695.912
695.913
ao têrmo 692.776 marca Nádia).
ção ao têrmo 693.853 nro'ca 007).
(oposição ao termo 695.646 marca
Flanenge Planejamentos e Enge- -- 695.914 -- 695.915- 695.916 -Indústrias Gessy Lever S. A. (opo695.917 -- 695.918 -- 695.919).
nharia Ltda. (oposição ao têrmo
sição ao termo 694.426 marca SurProdutos P ,rstorp - Indústria de
International Flavors & Fragrances prise).
692.812 mares Flaneg).
Plásticas S. • A. (000sição ao termo
Confecções Mimosa Ltda. (oposição Inc. (oposição ao têrmo 696.677 marFibras .Sintéticas Yasmina S. A. 695. '41 marca PPO) .
ca IFA).
Indústria e comércio (oposição ao
RO termo 692.853 , nome comercial
Usina Moringa S. A. TnrItt.stria e
Confeccóes Mimo Ltda).
têrmo
692.837).
Aktiebolaget Casco (oposição ao
Comércio (oncr-arão ao termo 695.522
Confecções Mimosa Ltda. (oposição têrmo 697.149 marca Tacol).
--rarca Moringo)
S. A. Modas e Confecções
ao têrmo 692.854).
Aktiebolaget Casco (oposição ao
Indústrias Vaiares S. A. (op,osiao
(oposição ao termo 696.785).
Auto Peças e Acessórios Petrópolis têrmo 697.150 marca Tacol).
.
Indústrias Gessy Levar S. A. (opo- ao têrmo
Ltda. (oposição ao térmo 692.870).
Aktiebolaget Casco (oposição ao sição
Ir , • Villares S. A. (oposiça.0
ao
têrmo
694.756
nome
comerDarboven
(oposição
ao
termo
J.J.
têrmo 697.151 •- 697.152 - 697.153 cial).
ao temia 694.234 masca A).
693.103 titulo I.D.)
- 697.154 - 697.155 - 697.156).
Kibon S., A. Iaies
(oposição ao
S.
A.
Textil
Paulista
Gunzinger Freres S.A. Fabrique D'
Malharia San Remo Ltda. (oposi- termo 695.359 marca Luar da Gua- cias (aoosição ao termo
Ji6
Horlog,erie Technos Welschenhohr çmãoo) .a o termo 697.548 marca San Re- nabara).
Q Amor).
(oppsição ao termo 693.151 marca
Mesbla S. A. (oposição ao termo
'
Indústrias York S. A. Produtos
Tecnostral) •
695.4a2).
Confecções
Zé
Beto
Ltda.
(oposição
JirUrgicos (oposição ao termo 696.677
Cia. Antártica Paulista Indústria
Armações de Aço Probel S. A. (opo- marca IFA).
Brasileira de -Bebidas e.Conexos (opo- ao termo 695.010 marca Leer).
Auto Americano Importadora S.A. sição ao têrmo 693.309 marca Ortho
Gema S. A. Equipamentos Indussioão ao termo 692.261 marca Caçutriais (oposição ao termo 696.052,
(oposição ao termo 694.115).
Leve).
• la).
Depósito Santa Rita Comércio de
Condomínio das Aguas Prata (opo- marca Santa Gema).
Indústrias Elétricas e Musicais FáAço e Metais Ltda. (oposição 3ição ao têrmo 605.331 marca Aguas
Horaceic Rz Altomani (oraisição ao
brica Odeon S.A. (oposição ao termo Ferro
ao têrmo 695.156 marca Santa Rita da Prata).
termo 695.881 marca Olimpica).
693.867 marca Café Odeon).
American
Radiator
and
Standard
Comercial Pereira Barreto Limitada
Banco da Capita! S.A. (oposição de Cassia).
Sanitary Corp. (oposição ao têrmo (onwição
ao têrmo 696.463 marca
Eletro São Marco Ltda. (oposição 693.469).
ao termo 654.715).
Barreto).
Editora Monterrey Ltda. (oposição ao termo 693.134).
Metalúrgica Bom Pastor Lirhitada Pereira
S. A. Hotel Toriba (cmosição ao
Perfumaria San Dar S.A. (oposi- (c a,sição ao têrmo 692.875 marca
ao têrmo 696.952 marca Coleção Estérmo 695.671 marca Toriba).
ção ao termo 694.184 marca Sanda- Bom Pastor).
pionagem).
Malifal S.A. Importação e Comer. ru).
Prima Eletro Domésticos S. A.
Pacol Importação e Comercio LiInstituto Adventista de Ensino
q da
ao tf---:o 692.882 p
clã (oposiçãa ao U rino 696.451 marca
(oposição ao termo 695.451 marca
(oposição ao têrmo 696.748).
Actinl asl .
marca Pacil).
Mecânica Pesada S.A. (oposição ao
Eraprêsa Comercial Inter S. A.
Irclustria El ,trool ecânica Asno LiCom r -V ora Canadá S.A. (oposição
termo 694.733 marca Macasa) .
ao tmo 595.531 marca Canadá).
- 1,-rd.-) (oro,zição ao termc 692.902). (oposição ao termo 696.287).
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Unifa Sociedad Anonima Quingea
4, Industrial (oposição ao termo rni-mero 693.545).
Julius Bluthner (oposição ao termo
69,:'.637 marca Biuthner).
Ciba Société Anonynae (oposição a0
termo 693.399 marca Mazitrex).
Casa São Nieolau S. A. Ind. e
Comércio (oposição ao termo 693.376
nome comercial Malharia São
Nicolau Ltda.).
R. C. N. Industrias Metalúrgicos
5 A. (oposição ao termo 697.165
nome comercial).
R. C. N. Industrias Metalúrgicos
5. A. (oposição ao termo 697.166
nome comercial).
R. C. N. Indústrias Metalúrgicos
S. A. (opos:çáo ao têrmo 697.167
- 697-168 - 697.164 - 697.351).
Seitec Planejamentos Agro Industriais Ltda. (oposição ao termo.•
699.129 marca Celtec).
Maquinas Cruzeiro S. A. Comercial
e mportadora (oposição ao termo
691.862).
•
Máquinas Cruzeiro S. A. Comercial
e mportadora (oposição ao termo
693.478) .
Maquinas Brasília Ltda. (oposição
ao termo 696.753 titulo_ Importadora
Brasília Ltda.).
A Cinta Moderna S. A. (oposição
ao termo 694.188 marca Moderna).
Civap Comercial e 'Imobiliária
Vaie do Paraíba Ltda. (oposição ao
termo 698.339 marca elfim).
Tusa Transportes Urbanos S. A.
(oposição ao termo 692.065 marca
`fusa).
Pevimar Industrial de- Peças Ltda.
(oposição ao termo 694.401 moita
Petrimar).
Palácio do Conforto Colchões de
Molas Ltda. (oposição ao termo
699.572 marca Deposito do Conforto).
1bam Industrial Brasil de Artefatos de Metais Ltda. (oposição ào
termo 697.543 marca Ibam).
Ibam Industrial Brasil de Artefatos de Metais Ltda. (oposição ao
termo 696.860).
. lbam Industrial Brasil de Artefatos de Metais Ltda. (oposição ao
termo 697.544).
Apesa Equipamentos Elétricos S. A.
(oposição ao termo 698.944 marca
Apsa).
s
Bii
ccletas Monark S. A. (oposição
ao termo 690.686).
Lab . Lutecia S. A. (oposição ao
termo 700.677 marca Lipotron).
Barbosa Comércio e Representações (oposição ao termo 700.833).
Alberto Lundgren Tecidos .S. A.
(oposição ao termo 698.920 marca
Paulistano).
•
colortec de Tintas S. A. (oposiçáo ao termo 698.705 marca
Colortec).
• dias Pfizer & Co. Inc. (oposição ao térmo 693.731 marca
Cor/arai).
• De Minus Comércio e Ind. Ade
Roupas S. A. (oposição ao termo
695.432 marca Pwsonality).
,De Millus Comércio e Ind. 1, de
Roupas S. A: (oposição ao termo
694.282 morca Intermezzo).
De Millus Comércio e Ind. de
Roupas S. A. (oposição ao termo
695.433 marca Personality).
Consultec Soc. ivil de Planejamento e Consultàs Técnicas Ltda.
(oposição ao termo 698.925 marca
Consultec).
Cia. Brasileira de Novidades Doceiras (oposição ao termo 696.008 696.007 - 696.005).
''uracotir S. A. Ind. e Coinrcio
(oposição ao tênno 695.999 marca
Duracor).

Ind. do Caçados &ele S. A. (oposíção ao termo 696.435 marca
Boliche).
Orval Ind. e Comércio de Frodutós Químicos Ltda. (oposição ao
termo 695.544).
Quartzolit S. A. Materiais de
Construção (oposição ao termo
695.502). .
Quartzolit 5. A. Materiais de
Construção (oposição ao termo
695.503).
Casa Paiva de Modas Sociedade Anónima (Oposição ao têrmo número ....
696.145 - Marca: Paiva).
Emteco Sociedade Anônima Empreendimentos Técnicos e Comerciais (Oposição ao têrmo número 696.749 - Nome comercial).
Norberto Ricco Sociedade Anónima
Comércio e Importação (Oposição ao
têrmo núrner 694.361).
Kibon Sociedade Anônima Indústrias
Alimentícias (Oposição ao tèrmo número 694.753).
Tecelagem Columbia Sociedade Anônima (Oposição ao têrmo n° 696.670
Marca: TC).
Comercial Paraná Limitada (Oposição ao têrmo número 696.526 - Titulo
Comercial Cafeeiro Paraná).
Compahhia Distribuidora de Valores
Codival Crédito Financiamento e Investimentos (Oposição ao tèrmo número
695.485 - Marca: Diva!).
•
Perfumaria San Dar Sociedade Anônitna (Oposição ao temo n° 695.063
- Marca: Spun Sand).
Imobiliária Abreu Limitada (Oposição
ao têrmo número 694.737 - Marca:
Abreu).

Soc. Técnica de Materiais Sotema Sociedade Anónima (Oposição ao têrmo
número 694.789 -- Marca: Artema).
Tecelagem Columbia Sociedade Anônima (Oposição ao têrmo ri° 696.671
- Marca: TC).
Pastificio Vera Limitada (Oposição
ao temo número 697.597 - Marca:
Vera);
Indústrias Pegorari Artefatos de Lã e
Ferro Limitada (Oposição ao temo número 696.479 - Marca: Alpes).
Sominco Soc. de Minérios Indústria
e Comércio Limitada (Oposição ao temo número 695.871).
Socrel Soc. de Cimentos Refratários
Especiais Limitada (Oposição ao têrmo
aúmero 695.502 - Marca: Quartzoplast) .
Produtos Químicos Guarani Sociedade
Anônima (Oposição ao temo número
69.271 - Nome comercial).
Companhia Comercial de Vidros do
Brasil C. V. B. (Oposição ao têrmo
número 693.322 - Marca Cristalite).
Riv Registradoras Sociedade-Anônima
(Oposição ao temo número 695.992 Titulo: Protecto)•
E C A Economistas e Contadores
Associados S. C. (Oposição ao temo
número 694.809 -:. Titulo: Eca Escritório de Contabilidade).
E C A Economistas e Contadores
Asociados S. C. (Oposição ao tèrmo
número 694,808).
Prodetur Turismo Sociedade Anônima
(Oposição ào têrmo número 695.531
Provetur).
Laticínios Luna Sociedade Anônima
(Oposição ao terno número 699.167 Marca: Lunar) .

REVISTA TRIMESTRAL
DE

JURISPRUDÊNCIA
DO

•

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
VOLUME 34
FAscicuLo 1 -

OUTUBRO, DE

1965

PREÇO CR$ 1.500
FASCÍCULO 11 - NOVEMBRO DE 1965
PREÇO

CR$ 1.800

A Revista Trimestral de jurisprudéncla do Supremo Tribunal •
Federal coôténi a matéria que, anteriormente, constituis o Apenso
ao Di4rio da Justiça.

•

A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves a.' 1
Agènc1a 1: MinIstério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal

Em Brasília
Na Sede do D. 1, N.

Byk Gulkn Lomberg Chemische Fabrik G. M. 13. H. (Oposição ao termo número 693.640).
Walter Felix Franco (Oposição ao
têrmo número 683.611 - Marca: San,Rita).
ta Leão Jr. Companhia Sociedade Anã.,
nima (Oposição ao térmo n° 696.590
- Marca: Leão do Norte).
Banco da Capital Sociedade Anônima
(Oposição ao temo número 693.161 Marca: Capital).
Constantino 6 Companhia Limitada
(Oposição ao temo númerb 699.049 Marca: Brasilia).
Fábrica Pérola Limitada (Oposição
ao temo Munero 698.388 - Marca:
Pero/a).
Ruy Crass da Rocha Paes (Oposição ao temo número 699.190 - Marca: Formatec).
Comaper Limitada Comércvio de Materiais e Peças Rodoviárias (Oposição
ao térmo número 697.253 - Marca: Co.
malar.
,Lojas Regal Louças Limitada (Opcm
sição ao terno número 687.705).
Nadir Figueiredo Indústria e Comércio Sociedade Anônima (Oposição ao
têrmo número 691.455).
Proteco Ind. Eletrotécnica Limitada
(Oposição ao têrmo número 693.300 Marca: Protec)
Irmãs Salgueiro Limitada (Oposição
ao termo número 693.205 - Marca:.
Madre).
The DoW Chemical Co (Oposição ao
têrmo número 694.461).
The Gillette Co (Oposição ao termo
número 693.233 - Marca: Tecnostama) .
F N F Fab. Nac. de Vagões Sociedade Anônima (Oposição ao têrtnci
número 693.415
Marca: E. N. V.).
lbesa Indústria Brasileira de Embalagens Sociedade Anônima (Oposição ao
termo númer 0693.169 - Marca: Tape
o Matic).
Importadora Brasiliense Sociedade
Anônima Comércio e Indústria (Oposição ao termo número 693.176).
Indústria Textil Rany Limitada (Oposição ao têrmo número 693.246 Marca: Ramia).
Cate Comercial Administradora e
técnica Sociedade Anônima (Oposição
ip têrmo número 693.472 - Marca:
Cat).

Cate Comercial Administradora e
l'écnica Sociedade Anônima (Oposição
ao temo número 693.473).
Textil Santa Helena Limitada (Oposição ao têrmo numero 693.572 - . Marca: Santa Helena).
Vulcan Artefatos de Borracha Sociedade Anônima (Oposição ao têrmo nú- .
mero 689.494).
Vulcan Artefatos de' Borracha Sociedade Anônima (Oposição ao termo minevo 689.619 Marca: Vulerepe).
Vitrex Sociedade •Anônima Indústria
e Comércio de Vidros (Oposição ao
rérnio número 694.956).
Vitrex Sociedade Anônima Indústria
e Comércio de Vidros (Oposição ao
tèrmo número 694.957).
Vitrex Sociedade. Anônima Indústria
e Comércio de Vidros (Oposição ao
temo número 695.361).
Bazar 13 Lirnitada (Oposição ao térmo número 697.751 --- Marca Linhas
Varicor 32).
Bazar 13 Limitada (Oposição ao temo números 697.750 - 697.749 697.722 - 697.745 - 697.752).

•
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MARCAS DEPOSITADAS 1Publicação feita de acórdo com O art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Garres o prazo de 60 dias para o-deferimento do pedido. Durante ê,ose prezo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Áacionai da Propriedade Industriai aqueles que se
julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
f
TermO n.o 713.330, de 29-9-1965
Termo n.° 713.336, de 29-9-65
Termo n.° 713 ..342, de 29-9-65
Termo n.° 713.347, de 29-9-65
Disbra S.A. Distribuidora Brasileira de
Cerealista Alvorada Ltda.
A. O. Santos
lirnãos Salton Ltda.
Publicações
Rio de janeiro
Rio de janeiro
Rio Grande do Sul Guanabara

Disbra S. A.
Distribuidora t3rasileira
de Publicações
Nome Comercial
Termos ns. 713.331 e 713.332. de •
29-9-1965
COmpanhi Cimento Brasileiro
Rio Grande do Sul

Classe 32
Para distinguir: jornais,
e publicações em geral,

revistas. livros
álbuns programas musicais, radiofônicos e peças teatrais. programas para televisão e produções cinematográficas
Classe 50
Impressos e cartazes de propagasda
Termo n.° 713.333, de 29-9-1965
E. R. de Carvalho — Calçados'
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados
Termo it° 713.334. de 29-9-1965
Revista Têcnica Sularnericana 5.A.
Guanabara

ALVORADA

INDÜSTRIA BRASILEIRh
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 713.337, d'e 29-9-65
Flor e Santos Ltda.
Ric de Janeiro

JOSE CAMPISTA
INDTISTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Artigos da classe
Termo n.° 713.338, de 29-9-65
Line Material do Brasil S. A.
Guanabara

RENDATEX
1NDOSTRIA. BRASILEIRA
Classe 37
Artigos da classe
Termo n.° 713.343, de 29-9-65 •
Atma Paulista S. A. Indústria e
Comércio
São Paulo

ANIVERSARIANTF
Classe 49
Expressão
Termo n.° 713.344, de 29-9-65
Joel de Paiva Cortes
Guanabara

EXTRALIPE

11nIDDSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
Termo ri.° 713.339, de 29-9-65
Line Material do Brasil S. A.
Guanabara

« ARLUbt » Comerw3
e Representações Ltda.
Nome comer dai
Termos ris. 713.349 e 713 350, de
29-9-65
Canpanhia Brasileira Rhoniaceti. Fabrica de Raion
São Paulo

O

INDeSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 713.340, de 29-9-65
Line Material do Brasil S. A.
Guanabara

111.0

• Classe 32
Revista
Termo n.° . 713.345, de 29-9-65
Gastai S. A. Comércio -r Indástria
Guanabara
-

PRORROGAÇÃO

GASTAI r S.A.

vom Rcio g INDeig-r-RIA

' INDÜSTRIA BRASILTIILA
Classe 32
lima publicação impressa
Termo n. 0713.331, de 29-9-1965
Banco do Povo S.A.
Persambuco

Classe 8
Artigos da classe
Trmo n.° 713.341, de 29-9-65
Line Material do Brasil S. A.
Guanabara

I

F

f

INDÜSTRIA BRASIIMRA
Classe 13
Insigoia

Classe 8
Artigos da classe

Classe 42
Whisky
Termo n.° 713.148, je 29.9.65
Arlube Comércio e Rrprespntaç.ões Lida
Guanabara

Nome comercial
Termo n.° 713.346, de 29-9-65
EtlitOra Última Hora S. A.
Guanabara

HORA H
Vd
krnanagues. antlários l'thoss Inpres
aos, boletins. catásapoi .d142)-- fa,areli
-as Folhetos lornais ivros r,„pressos
Irdilica ‘ ews or.nressas ...ronirama s radio
'es
,
..fmteos r44in televisionaios
trai!,lo.ma toora ficas orno-",5
e . ...Ia., • ~vistas-

INDOSTRIA BRASIWIRA
Classe 23
°ara distinguir 1 carias em geral. te-Idos ' para confeccões em geral para
apeçarias e para artigos de cama
nesa . Algodão alpaca cânhamo cerda,
aros. casemiras fazendas e tec dos de
necas fura 4p.mev linho nvion.
taco- paro. 'percaline raral. ravon.
+aturai tecidos p lásticos. tecidos int-,
,p rrneabilizanres p tec-Aos de Pano couro
e vestidos
' Classe 22
Ficss em n geral para tecelagem e para
!rno comum: linhas de costura. Para -h"ty
t‘ ra tricotagem, Áritc.eto barnante,..
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Te:rno n.° 713.352, de 29-9-65 Industáa de Brinquedos Americantoys
Ltda.
Guanabara

FORTE COMANCHR
IndiSstria Brasileira

desportivo, figuras de aves e animais.
Termo n.o 713.361, de 29-9-1965
seiras, e aontadores, metros ara escri+
jogos de armar, jogos de mesa, joelhei- MawaS.A.
Comércio, Pesquisas e tórios e para desenhos, papel carbono,
ras para esporte, luvas para esporte
Esquemas de Antropo-Cibernética
penas para canetas, penas esferográfiminiaturas de utensiljos domésticos,
São Paulo
cas, erfuradores, astas para escritórios
máscaras para esportes, nadadeiras, recom fechos de metal, porta-tinteiro, pordes para pesca, tamboretes e varas
ta-lápis, porta-canetas, porta-canetas
para pesca
es ferográficas, porta-carimbos, portacartas, porta-blocos, penas, prensas,
MAWA S.
Termo . n.° 713.356, de 79-9-65
. . s. rendedores de papéis, percevejos, réMawa S. A. — Comércio, Pesquisas e
Esqu( mas de Artropocibernética

49
Bririmiedos j0Q0S_ passa-tertrpos era gi
cal artigos para Lins • exiusivamente
desportivos: Automóveis, aviões de
ela'

6i-1n:suado bercinhos bonecas. hosecos.
baralhos. bolas para todos os esportes
cart-nbos - caminhões . carrocinhas cisO
ca l hos caneleiras para esporte, domi
D o s -Jamas discos de arremesso desnot•
tivos. hauras de aves s animais dardo,
para lançamento, es p ingardas de brin
dos e icselheiras para esorte lo gos !dr
foot-ball de mesa losi. os de armar lu
vas para esporte miniaturas de utenst
lios domésticos. mascaras para esporte
nadadeiras para esporte. patins. patiqe
tes p iões, petecas revolvei de orin
quedo. raquetes. /redes de metal nára
pesca. ssookers. trens. teias de mesa
tOmboias., tamboretes tacos. tornou,
lemas para esporte actAs bolas e 'Me
sas para bilhares. trabalhos manuais
vagonetes, avras paar saltos, varas
para pesca. turmas e iscas e salsas

Termo n.° 713.353, de 29-9-65
Organizaçaão FarrnaCeutica Lupas L.ala.
São Paulo

MARROCOS
:Indllstria Brasileira

São Paulo

A.- Comércio,
Pesquisas e Esquemas
de Autropo - Cibernética'
Nome Comercial

zzArawa
•

Termo n.° 713.363, de 29-9-1965
Esquema Discos Fonovráficos Ltda.
Guanabara

Termo n.9 713.357, de 29-9-1965
Comunidade Religiosa Nipo Brasileira
São Paulo

Classe 8
Discos fonográficos gravados

Comunidade Religiosa

Termo n.° 713.365, de 29-9-1965
Bar e Lanches Avena Ltda.
São Paulo

Nino Brasuira

Classe 8
Discos fonográficos gravados

Nome Civil

Termo s.° 713.362, de 29.9-1965
Solcmon Titelbaum
Guanabara

Termo n.° 713.338, de 29-9-1965
Fornek Industrial Farmacêutica Ltda.
Guanabara

S

ILIPLAST

Industria Brasileira
Classe 28
Ai s etatos de produtos acabados de origsol animal, aegetal ou min.'ral ,
t não
incluídos em outras classes: artefatos de
Classe 32
isuas/ânclas químicas na ()inch:J.1as em
Para distinguir: Almanacpies, agendas,
outras classes
boletins impressos, crônicas, folhetos,
Termo n." 713.352, de .29-9;65
!ornais, 'tvros, peças cinerratográficas,
Indústria de Brinquedos Americantoys
peças teatrais, programas
televisão e
Ltda.
revistas
Guanabara
Termo n.9 713.360, de 29-9-1965
Takayatim S.A. — Promoções e
• '.
Publicidade
São Paulo

SEDOSAN
Industria Brasileira

Classe 49
Jogos. brinquedos, passatempos e arei/os desportivos: Automóveis e Veículos
ele brinquedos, armas de brinquedos; ba.
ralhos, bolas para todos os esportes.
bonecas, chocalhos,. diarOS e arremesso

'AKAYAMA S. A.
Publicidade
Nome Comercial

Classe 41
Café liquido, croquetes, empadar, pizzas

e tortas

LIO CAFÉ
Ind. Brasileira

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e. preparados para serem usalos na medicina
ou na farmácia
Termo n.° 713.359, de 29-9-1965
Takayama S.A. — Promoções e
Publicidade
São Paulo

AVENA
; Ind. Brasileira

Termo n.° 713.366, de 29-9-1965
Liobrás -- Produtos Liofilizados
Brasileiro sS.A,
São Paulo

Classe 3
—
Termo n.° 713.355. -de 29-9-65
Instsuto Tento Brasileiro de QuímicoTerapia Ltda.
São Paulo

Termo n.° 713.364, de 29-9-1965
Esquema Discos Fonovráficos Ltdá.
Guanabara

Classes: 4, 5, 6, 7, 8 e 33
Sinal de propaganda

"Uma especialidade larmaceutka indicada

corno inedicSçâo analgési..a

guas, atencis, separadores para argui-.
wos, scinetes, tintas para escrever, ti tas para escrever, tirahnhas, tiritas para
carimbos, tintas para duplicadores, tintas para impressão e tintas para desenhos, conjuntos de 'artigos de escrever
e desenhar para mesas ou secretárias

Classe 41
Café em pó caf écm grão, café torrado
. e café solúvel
Classe 17
Pare, distinguir artigos máquinas e ins
dores, clips, coladores, cestos para papéis e correspondência canetas, compassos, cofres, canetas tinteiro, canetas
esferográ 4icas, canetas para esenhos
carga para canetas esferográficas, desenhadores, datadores com minas, descansos para lápis e canetas, esquadros.
estantes para secretária, estojos, borra
chas de apagar, espátulas, furadores.
fluidos para escrever, fusins, fichArlos
Fitas para máquinas de escrever, fichas
para arquivos gomadores grampeadores,
grampos e ganchos para escritóriosH
godets: goma-arábica, instrumentos de
escrever e de. desenhos, logos ou conjuntos de artigos de escrever e desenhar ara mesas ou secretárias, lo gos ou
conjuntos do tipo de imersão para mesas ou secretárias lápis esferográficos
lápis, lapiseiras molhadores minas, má
quinas- e apetrechos para apontar lápis
máquinas para escrever, calcular e somar máquinas p ara grampear mopotecas. minas ou grafites para lápis, /ai-

Termo n.9 713.367, de 29-9-1965
Liobrás — Produtos Liofilizados
Brasileiro sS.A.
São Paulo

LIOBRL5
Ind. Brasileira
Classe 41
Café em pó, cal éem grão, café torrado
e café solúvel
Termo n.° 713.368, de 29-9-1965
Mac Chic Roupas Esportivas Ltda.
São Paulo
MAC CHIÇ
Ind. Braeilelra
Ciasse 36
'aia distinguir: Al-trios de vesruálaos
roupas feitas em geral: Agasalhos
abaetais alparcatas. anáguas blusas.
-,otas. botinas blusões. boinas babalouros bonés, capacetes cartolas caraatacas. casação. coletes, capas chalere
a checol a, calçados chapéus. duros.

.
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Termo n.9 713.374, de 29-9-1965
dotas, combinações. carpinhos. realças
de senhoras e de crianças, calções, miPanificadora Rainha da Vila Ltda.
os, camisas, camisolas, camisetas.
São Paulo
cuecas, ceroulas, colarinhos. , cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós. achar"RAINHA Dikl. VILA
pez. fantasias, tardas para militares, coInd..
Brasileira
legiais. fraldas' , galochas, gra-yatas. gor••
ros, logos dt linoerfe, jaquetas. laquês.
Classe 41
maiôs. mantas, mandrião. mantlhas. PaPão
letós. palas, penhoar, pUloVer, pelergas,
•
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu.
Termo n. 9 713.375, de 29-9-1965
nhos, perneiras, quirrionos, regalos
Citricola Valenciana Agricultura e
robe de chambre, rou pão. sobretudos.
Comércio Ltda.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
São Paulo
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
.tarler, toucas. turbantes, ternos, unitormes e vestidos
"VALEL4CI4NA"
Ind. brasileira
- Termo n.° 713.369, de 29-9-1965
Liobrás — Produtos Liofilizaros
Classe 41
Brasileiros S.A.
Abacate; abacaxis; ameixas; basanas;
São Paulo
caqui; cajú; cereja; carambola; figo;
manga; mamão; laranja; tangerinas;
melancias; pêssegos; pera; maçã e
BRASCAFE
melão
Ind. Brasileira
• Têrmo n. o 713.376, de 29-9-1965
Classe 41
Pôrto de Areia Rio Branco Ltda.
Café em p6, café em grão, café torrado
São Paulo
e ca'é solúvel
Termo n.9 713.370, de 29-9-1965
"RIO BRANCO"
Original S.A. — Indústria de Auto
Ind, Brasileira
Peças
Classe 4
São Paulo
Areia
Termo n.° 713.377, de 29-9-65
ORIGINAL
Oficina Mecânica Cacique Ltda,
São Paulo
Classe 6
Peças ou partes de veículos, são
"CACIQUE"
incluídas em outras classes
. Ind.. brasileira
Termo n.o 713.371, de 29-9-1965
Classe 50
Confecções Finas Adripaul Ltda.'
Impressos para uso da firma
Termo n.° 713.379, de 29-9-65
ADRI PAUL
Chaveiro São Paulo Ltda.
São Paulo
Classe 36
Camisas esporte ou social, calças, shor" GAR
S"
tes, meias, cuecas, gravatas, camisetas
l eira
BSEft
Ind. —Bras.
lenços, blusas, blusões e cintas
Classe 17
Termo n.9 713.372, de 29-9-1961
Carimbos e placas
Dr, Milton Borba Canicora
São Paulo
Termo n.° 713.378, de 29-9-65
Mecânica Itaberaba Ltda.
CANINHA
São Paulo

CURIMÃ
Ind., Brasileira

"ITABERABA"'

portas de veículos, rodas de veículos
(partes metálicas) suportcs de para.
brisas de veiculos..vagões
Termo n.° 713.380, de 29-9-65
Comercial e Importadora R. O. Ltda.
São Paulo
"

R O."

Ind.. Àrasileira

Termo n. 9 713.387, de 29-9-65
A. Moyano Cia. Ltda.
São Paulo

r,

CERA-LUZ

Indústria Brasileira

Classe 46
Classe 6
Para distinguir o fabrico d.! cera em
Motores
tabletes e ceras líquidas em geral
Termo n. 9 713.381, de 29-9-65
Termo n.° 713.388, de 29-9-65
Panificadora Doce Lar Paul:sta Ltda.
São Paulo
Lázaro Alves da Silva
São Paulo

LAR
PAULISTA
Ind. 73rasileira
• DOCE

Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n.° 713.382, de 29-9-65
Comércio de Ferramentas "Toller"
Ltda.
São Paulo

BARREIRO E
BARREIRINHO
Ind.. Brasileira

Classe 32 Para distinguir: Almanaques, agenda,
anuários, álbuns imressos, .boletins, catálogos, edições impressas, revistas, orgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionados, peças tea"POLLER"
trais e cinematográficas. programas cir.
Ind. brasileira
cense
Termo n.° 713.389, de 29-9-65
Classe 50
"Praux" Indústria Química de Produtos
impressos para uso da firma
Auxiliares de Limpeza Ltda.
Termo n.° 713.393, de 29-9-65
São Paulo
Padaria e Confeitaria Aleandria Ltda.
São Paulo

"LLEXAN1R1A" I
Ind. brasileira

METASIL
Ind. brasileira

Classe 41
Classe 46
Pão
Parai distinguir: Amido, anil. azul da
Prússia alvaiade de zinco, abrasivos
-Termo n.° 713.384, de 29-9-65
Ferpa-' Distribuidora de Bebidas Ltda. algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
São Paulo
anil, fécula para tecidos, fósforos da
pED"
cêra 'e de madira, g goma para lavanrasileira
derrl limpadores de luvas, liquidPs de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduClasse 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- pas, oleina, óleos para limpeza de carvos, anis. britar, brandy. conhaque, cer- ros, pós de branquear roupa, salicato
vejas. fernet, genebra, gin, kumel. tico- de sódio, soda cáustica sabão em pó,
res. ;lactar, punch, pimpermint, rhum sabão annum. sabão de esfregar e sasucos dd frutas .sem álcool vinhos ver- poripceols tijolos de polir e verniz
para calçados'
muth, - vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n.° 713.390, de 29-9-65
Retifica Panam-Motor Ltda.
Termo n.° 713.385, de 29-9-65
Panificadora Lindo Mar Ltda.
São Paulo
São- Paulo

Inn

Classe 42 -‘
Ind. Brasileira
RETIFICA PANAM.
Aguardente de cana
MOTOR urrik.
"LINDO MAR"
Classe 21
Têrmo s.0 713.373, de 29-9-1965
Ind. brasileira
Ferped Distribuilora de Bebidas Ltda. Ambulâncias auto-motoras, amorteceNome comercial
cedwes
como
parte
Integrante
de
veíSão Paulo
Classe 41
Termo
n.°
713.391, de 29-9-65
culos, auto-caminhões, automóveis, auPão
Pad..ari.s e Confeitaria Boa Ventura Ltda.
to-ónibus. aviões, barras de direcao
Termo n.° 713.386, de 29.9-65
quando parte Integrante de veículos, bar.
rcnialitt"
São Paulo
Ind. brasileira
cos. bicicletas, bicicletas a motor.- car- Compagnie Française Tracmp.son-Houston
França
roças, carrocinhas, carrocerias para veí. BOA VENTURA
Classe 42
culos. chassis ara veículos. conjuntos.
Ind. Brasileiras
Pari distinguir: 4,-tguardentes. aperiti- de dire:ão guando parte integrante de
vos afiz. bitter, brandy. conhaque. cer veículos, eixos guando partes integrai.'
Classe 4/
vejas ternet, genebra. gin. kumel, lico- tes dev eiculos engrenagens, estribos
res, nectar, punch. pimpermint. rhum feixes de molas para veículos, molas
j ;lira distinguir: Substâncias olitnentidas panificadas, notadamente, pães, bissucos dd frutas sem álcool vinhos ver. quando partes de veículos. para-choques
coitos, bolachas, bolos, broas, doces e
Classe 8
muth. vinhos espumantes. vinhos
como partes integrantes de veículos, pa
confeitos
_ Artigos da classe
4 tiinados e whisky
ra-lamas guando partes de veículos

POLY VISION
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Termo n° 713.392, de 29-9-65
Dr. Augusto Souza Barors da
Carvalhosa
São Paulo .

ga&SIvfiáçãO
LABIRINTO
Classe 33 ;.
Prestação 'de serviços. medicou ..p.a visem a reabilitação do (À/vido e ,ahirinto
•
Termo n° 713.393, de 29-9-65
Grandes Espetáculos Êxitos Ltda.
São Paulo

ORANIES
ESF'BTLCITLOS
EXITOS
Ind., brasileira
Classe 8
Instrumentos e aparelhos clenfilicos e
de uso comutn. Aparelhos elC.rices, fotográficas . Gravadores , . Maqutuas
falantes. Discos
Termo n° 713.394, de 29-9-65
Bar e Lanches 43 Ltda.
São Paulo

43

IND. BRASILEIRA

Termo n.° 713.397. de 29-9-65
Super Mercado "Bemvindo" Limitada
São Paulo

Termo rt.° 713.400, de 29-9-65'
Anhanguera, Mármores e Granitos
Ltda. •
Goiás

UMVIPM0
Ind.. brasileira
Classe 41 •
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos para animais. amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz. atum, aveia avelãs, azeite, azeitonas. banha, bacalhau, batatas, baias
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
:3Pè ..rn pó e em grão camarão aaneia
arr p au e em . pó, cacau, carnes. chá
caramelos. Chocolates. confeitos, cravo
cereais. cominho. creme de leite, creme:
a irnenticarks. croquetes, compota& can.
glca. coalhada. caatanha cebola coad,
mentos para alimentos. colorantes
.ahouriços, dendê doces, doces de tru.
:as espinafre, essências alimentares, em
aadas. ervilhas. enxovas. extrato de to.
mate, farinhas alimenticias. favas,
cuias, flocos tareio. terrnentos, feijão,
ç icos, frios, frutas secas naturais e cria. ahzadas: glicose goma de mascar, gor
.luras, granulas, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias. herva doce. herva
mate. hortaliças, lagostas línguas. leite
...onclensado: leite era pó. legumes era
.onserva, lentilhas. linguiça, louro, mas:a& alimentícias, mariscos, manteiga
rargartna. marmelada macarrão. mas
:a de tomate, mel e melado mate. mas:as Para mingaus, molhos, moluscos.
flostarda. mortadela, nós moscada no
:es. óleos . cornestiveis ostras ovas
,ães, paios pralinès pimenta pós para
audins: pickles. peixes presuntos. pa
tes, petit-ociis pastilhas pizzas. pudins.
medos rações balanceadas para
nal& requeijões sal sagu, sardinhas
sanduidaes. salsichas, salames sopas co
'aradas, sorvetes, suco de tomate e de
trutas; torradas tapioca tâmaras talham tremoçoa tortas tortas para ali,
• mento de animais e aves. torrões,
foucinha e vinagre.

Nome camercial
Termo n.° 713.401. de 30-9-65
Reveaço — Comércio e Indústria. Comissões e Representações Ltda.
Sã' Paulo

REVEAÇO
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 11
Ferragens e ferramentas em geral, e
produtos da indústria metalúrgica
Termo a.° 713.402, de 30-9-65
Galvanop/astia Trio Lula
São Paulo
4r

IPANEMA

pRonoGAÇA0

'DANUBIO AZUL

,

1

sintas, preparações para fotografias.
.arodutos para niquelar. pratear e cromar, produtos para diluir tintas prosstato; reativo.., removedores, reveladores:
sabão neutro, sais,' salicilatoe. secantes.
*Pratos, soda eaustaa, soluções qulni"-'as de uso industrial, solventes, sultatos; tintas em pó, liqukdaa, sólidas
ou "pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, es.
ridos. fibras, celulose, barcos e vil'
cu P os. talco industrial thiner.
Termo n.° 713.403, de 30-9-65
'Consórcio" Rodoviári ode Transpor.
tes Ltda.
São Paulo
,np/isoRci oIna. Brasileira
Classe 33
Transportes de mercadorias
léu-mo
n.° 713.404, de 30-9-65
Líder Comercial e Exportadora Ltda,
São Paulo

"LI R"
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Terino n.° 713.405, de 30-9-65
Indústria e Comércio de Estopas
"Estopex" Ltda.

'RIO"

São Paulo

brasileira

Classe 1
Kbaorventes. acetona, ácidos. acetato&
agentes quimicos para o trabatento r
()raça° de fibras tecidos . couros e celulose. : água -az álcool. albumina. ima,
!mas. alumen ' alvaiade. alveiantes .nTermo n° 713.395, de 299-65
lustriais aiuminio em pó amonfaco
Bar e Lanches Ipanema Lida.
anti-incrustantes eati-oxidantes. andSão Paulo
Termo n.° 713.398, de 29-965
.ixidantes. anti-cor.-osivos anti-detonan
Pes, • azotatos água acidulada para
Indústria e Comércio da Tintas e
.cumulaciores. ág ua oxigenada Para
Plásticos Vedafi xLtd.r.
• São Paulo
ans industriais amónia: banhos • pare
latvanizaçâo !benzina benzo!. betumes
VEDAFIX •
acarbonatos de :Mio. de potássio„ ca
Ind. Brasileira
arri em carvões ,arbonatos cataliza
fores, celulose chapas broa rá ficas
IND. BRASILEIRA
Classe 1
ann posicões extintores de incêndio. cio
Fintas e vernizes
:m. conosivos: cromatos corantes creo
;otos; descorantes desincruatan res. ais
Termo n.° 713.399, de ?Q9-65
Classe 41
alventes: emulsões totográficata. alta°,
Para distinguir. Pães. bolos, biscoaos. Padaria e Confeitaria DanúLio Azai -re éter esmaltes estereato— fenol til
Ltda.
nasais,
roscas canduiches, empadas,
nea enailailizados para fotografias cilSã,' Paulo
pizzas, daurrascos. tortas e café
i adores, tormol kx.tatos induitriais. tõs
éneos industriais fiwaretos„ galvanizado'
Termo n.° 713.396 de 2,9 9,65
-es, gelatina (78r3 fotografias e Pintura'
Bar e Lanchas Panrho VVa fada.
tíz glicerina: hidrato
'udrosulfito.
São Paulo
m permeahilizantea ioduretos: lacas.
massas para viatura magnésio . met •
PANC110 VILA
Indústria Brasileira
-ursa nitratos: neutralizadores nitroce
Ind. Brasile-1ra
glose: óxidos . 0x/dantes . óleos para
anttra Mac de linhaça: orodutos QUI
Classe
aasse 41.
A p uas aasosas naturais ou artifiaiais nicos para im pressão potassa indo.'
Para distinguii
Pratos ráva&a. varia- caitie rie • cana. caldos -fa frutas: cala
- ,-ial parélr• emtile'onávos • para i .to
dos, lanches "It t:, tõi as as espécies. petis-,
retrascria refritierantes: soda. xa -pgraha pept!rs te rurnesof pa péis ge
cos.
aerisqueiras
'irrorg lices e te:t ocopisras
ren1f5. nara refrescos
Delicada:

Classe 41
Para distinguir; Pães, bolos, biscoitos,
:rascas, sanduiches, , empadas, pastéis,
pizzas, churrascos, tortas e café

se:uiveis, papéis para rotogratia .e anáases de laboratório, pigmentos, potassa.
oõ& metálicos para a composição de

Ind9WEeira
Classe 4
Estopas
Termo n. 713.406. de 30-9-65
Confeitaria Benravi Ltda.
São Paulo

sa i. eValajleira
n

Classe 41
Bolos
Termo n. 713.407, de 30-9-65
Palvison — Comércio e Indústria di
Produtos Eletro Domésticos Ltda,
São Paulo

.11rantreira
inl"
Classe 8
Acendedores elétricos alarmes elétrico,
altofalantes ampe rimetros, amplifica&
res, p ara rádios aparelhos de rádi.:
a p arelhos de televisão aparelhos il
ventilaçãc nora edificins aparelhos eU
cos p ara Ponho aparelhos eletro-d
~loas aparelhos para parhear. ata.'
-elros para Instalações t elefônicas ap4
-..lhos p ara 3ndular e secar cabelo
Usarei/los Para p asteurização de leli
loarelhos para ro,ra, não, aquecedor?
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
poderão avresmtar suas oprslçiões ao Departamento
?acionai da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão tio registro recuerido

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo

elétricos, spiradores de pó, benjamins
bobinas elétricas, caixas de derivação
campainhas elétricas, chave elétricas,
cigarras elétricas, comutadores, condensadores elétricos, conectares, enceradeiras estufas de aquecimento, estufas para
conservar alimentos, estufas para secar
roupas, ferros elétricos de engomar e
de soldar, filtros e metros, hidrõmetros,
Indicadores automáticos de nivel dágua.
instrumentos medidores de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interrup.
tores, Irradiadores, lâmpadas, liquidaicadores, manõletros, microfones, pickups, p.lhas elétricas, receptores de rádio, refigeradores, tomadas, trans 4ormadores, válvulas de rádio, válvulas para
aparelhos de televisão, ventiladores e
voltimetros
Termo n. 713.408, de 30-9-65
Juan de Dios Femandez Paniagua
Sae Paulo

atisniRta

InrailSi

-soa, caixas de ç.artao, ..:aixas pare pa- de rádios colchões, colchões de auaas,
pelaria. carões de vistas calões co. dispensas, divisões. divans, discotecas
marciais . cisadas indicas, conteti cat. le madeira, espregaiçadaaraa escrivara
,cadereos de papei inelimetiadc uhas, estantes, guarda-roupas, mesas..
e em branco -para deseahm caderu.* mesinhas, mesinhas Para rádio e teiev•
escolares, cartões em branco, cartuchos são, mesinhas para televisão, molduras
de cartolina. crapas planográficas, ca para quadros, porta-retratos, poltronas.
demos de lembrança, carretéis de pa jxiaronas-camas, prateleiras. porta-cha•
pelâo, envelopes, envólucroe para clia piaus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
rutos de papel, enCardenação de pape,
vitrines
Ou papelão. etiquetas; fõlhas indicas
Termo n. 713.415, de 30-9-65
bilhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros' de Indústria e Comércio de Plásticos
"Colha" Ltda.
contabilidade, mata-borrão. Ornamentos
aaa, Paulo
de papel transparente, pratos papel'.
nhos, papéis de estanho e de alumínio
"GOIXA"
papéis sem inapresaão, papéis em branco
Ind.. brasileira
para impressa°, papéis tantasia, mestos
Classe 2a.
para forrar paredes, papel almaço, com
ou sem pauta, papel crepon, papel de Para distinguir: Artefatos de mataria
seda, papel impermeável, papel em bo- plástico e de nylon: Recipientes tabra
bina. para Impressão, papel encerado. cados de material plástico, revestimen.
papel higiénico, papel 'impermeável. tds confeccionados de substancias sai
para copiar, papel para desenhos, pa- mais e vegetais: Argolas, açucareiros
pel para embrulho Impermeabilizada armações para óculos. bules. bandeias
papel celulose,. papei de linho. Pa2c bases para teleones,. baldes, bacias, boi.
papel para encadernar, papel para es ias, caixas. carteiras • chapas, cabos
cravar. papel para imprimir, papel na- para ferramentas e utensilios, cnizetis
afina para embrulhos, papel celofane caixas para acondicionamento 'de ah
absorvente, papel para embrulhar ta. mentos, caixas de material plástico jaro
buo, papelaa. redpientes de papei. ro. b..terias. coadores, coas, canecas. -:osetas de papel, rótulos de •papel, rol'' ,heres,. conchas, cestas para pão. cear:
de papel transparente sacos de papel alias capas para álbuns e para /ivros
serpentinas, tubos, postais da. .cartão cálices, 'cestos, castiçais para veias
caixas para guarda de objetos cria
e tubetes de papel
Mos, coadores para chã, descanso raia
Termo n. 13.411, de 30-9-65
pratos, copos e copinhos de plásto-c
Auto Mecânica M. K. Limitada
para -sorvetes. caixinhas de plantes
Sãc Paulo
para sorvetes, colherinhas. pasimeas.
garfinhos de plástico para sorvetea for.

Termo ri. 713.416, cla. 30-9-65
Fábrica de Estopas Metrópole Ltda.

sc

Paulo

MERITOPOLE
Ind.. Brasileira
Classe 4
Estopa
Termo n. 713.417, da 30-9-65
Super Mercado Leve Mais e Pague
Menos Ltda..
• '•
Paulo
_

LEVE MAIS 3

PAGUE IMOS

Ind. Brasilelra
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n. 713.418, de 30-9-65-Auto Mecânica Waltermarchi Ltda.
São Paulo

17.ALTEMUCiii

Ind. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
Classe 21
doce, aço para tipos, aço fundido aço
Para distinguir: Veículos e suas partes,
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
integrantes: Aros para. bicicletas; autorefinado, bronze, bronze em bruto ou
móveis. auto-caminhões, aviões, amorparcialmente trabalhado, bronze de
tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
manganês, bronze em pó, bronze em
breques, braços para veiculos. biciclebarra, em fio, chumbo em bruto ou
tas, carrinhos de mão e carretas. camiparcialmente preparado cimento menhonetes, carros -ambulantes, canil/ir:iões,
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
carros, tratores, carros-berços carrostrabalhado, couraças, estanho bruto ou
tanques, carros-irrigadoes, carros, carparcialmente trabalsado, ferro em bruto
oças, carrocerias, chassis, chapas cirminhas
de
plástico
para
sorvetes
&sieis
em barra, ferro manganês, ferro velho,
embreagens de material uinstico emba- culares para veículos, cubos de veículos,
Ind. Brasileira
gusa em bruto ou parcialmente trabalagens de material plástico para sorve- corrediços para veiculos, direção, deslilhado, gusa temperado, gusa maleável,
tes estojos para objetos. espumas de gadeiras, estribos, escadas rolantes, elelâminas de metal, lata em fôlra, latão
Classe 50
aviou, esteiras, enfeites i'ara autonaõ vadores para passageiros e para carga,
em fólha, latão em chapas, latão em
Impressas para uso da firma
veia. massas anti -ruidos, escoadores de angates para carros, eixos de diteção,
vergalhões, ligas metálicas,
pratos funis, formas. para doces, fitas freios, fronteiras para veicalos, guidão,
Ternio n. 713.412, de 30-9-65
magnésiO, manganês, metais não trabalocomotivas, lanchas, motociclos, molas,
lhados ou parcialmente trabalhados, me- Panificadora Flôr do Caninelé Ltda. isolantes, tilmes, tios de cemlose, techos motocicletas, motocargas moto furgões.
a
bolsas,
tacas
.
auartaçõea
g
uarni'.ãc
Pealo
Par
tais em massa, metais estampalos,
ções para chupetas e mamadeiras, guar- manivelas, navios. ônibus, para-choques,
metais para soda, níquel e zinco
nições para porta-blocos guarnições para-lamas. para-brisas, pedais, pantões,
.1lICR
DO
COINI13
Termo n. 713.409, de 30-9-65
para liquicliticadores e para batedeiras rodas para bicicletas,. raiai, para biciclea
Ind. brasileira
de frutas e legumes, guarnições de ma. tas, reboque, radiadores para Jelculos,
Cantina Della Croce Ltda,
renal plástico para ctensilios e objetos eodas para veículos. selins. traaclos, tiSé, Paulo
Classe 50
guarnições para bolsas. ganas, a'ase:as rantes para veículos. Jag&n. velocípeImpressos para uso da bana
para cortinai, jarros, laminados más des, varetas de contrôle do afogador e
ticos, Imicheiras mantequeiras ir alas. acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
Térmo n. 713.414, de 39-9-65
"DELA Caoçs"
carros.' toletes para carros
Móveis Giu-Car Indústria e Comércio orinois, pendedores de roupas 'ousado,
Ind. brasileira
res para móveis, pires, pratos. paliteiLtda.
Termo
na 713.419, de 30-9-65
ros, pás de cosinha, pedras pomes. artiPaute
Classe 41
Guarulhos Good-Shop S. A.
gos,
protetoes.
para
.
documentos,
puanchas de: alite, mortackla, salame,
,aai Paul
xadores de água para uso doméstica
ilsicha, roz-bife, queijo e churrascos
P4GIU-C1R"
porta-copos, porta-toqueis porta-notas.
GUARULHOS
Ind. Brasileira
Termo n. 713.410, de 30-9-65
porta-documentos, placas. rebites, eocliGoop-sEQP
..urnaltá — Indústria Gráfica Ltda.
Ind. Braelleira
nhas, recipientes. supores , upQrtes pata
^gas.ae
40
So Paulo
guardanapos, saleiros tuins, tigelas.
Móveis em geral de metal, vidro, de tubos para ampolas, tubos para seriiClasse 33
aço, madeira. estofados ou não ledo- gas, travessas, tipos de material p1,58TI_"
Compra e venda de mercadorias no
dve móveis para 'escritórios: Armários tico, sacolar, sacos, saquinhos. vasilhageral
armários para banheiro e para roupas mes para acondicionamento, vasos. ;aTermo
n.
713.420,
de 30-9-65
usadas, almofadas acolchoados para caras, colas a frio e colas não incicidas
Classe 38
Bar
Land:ies
Irmãos
Unidos
Ltda.
bancos,
balcões.
banquetas
móveis,
em outras classes, para borracha, para
ros para guardanapos de papel
a a, Paulo
alatinados. álbuns (em branco) álbuns 'aindejas domiciliares, berços. biombos conumes. para marcineiros para sapa-.
ra retratos e autéarafos. balões (ex: aadeiras- • carrinhos para chá e café teiros. para vidros, pasta adesiva para
IMOS UNIDOS
ta para brinquedes) blocos para xmluntos para dormitórios. contuntos correias, pasta e pedras para afiar
Ind. Braedleira
-respondência blocos para cálculos aara sala de Jantar e sala de visitas rebolos, ades.vos para tacos adesivos
ace.a aara ai.ot ações bobinas brochu azadantce para terraços iardim e praia ,ara ladrilros e adesivos para azuladas.
afio anpressas cadernos de escre- :onluatos de armários e gahinetes pare aaéis. carretéis par tecelagem e cisarClasse 50
css oara documentos carteiras 'opa e cosiraia camas cabides eadeaa, aaõe.s de material plástico para fadasImpressos para uso da firma
tria geral de plásticos
ixas .de papelac, cadernetas caries- giratórias, cadeiras de oaianço,- caixas

68 sexta-feira 7

Dl RIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1966

mewee.n

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de actkdo com o art. 130 de, Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Sumer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao DepartamentO
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
"1 bano n. 713.421, de 30-9-65
José Navarro Ijano
ai Paulo
AR MAZEM NAVARRO
Classes: 41, 42 e 43 •
Secos e molhados, bebidas alcoólicas
e refrigerantes sem álcool
Termo n. 713.422, de 30-9-65
Urines Sociedade Produtora, Agrícola
S/C
sác Paulo

PES“
In d. ragileira

JR .

Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras.
borlas, cadeados coas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lã. fitas forros franjas
festão, feltra para órgão, fofos galardates, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras.
panos para enfeites de móveis não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não azendo parte de móveis, artigos estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, raion lã pelo e fibras não
Incluídos em outras classes

manganês, bronze e123 p6, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento meta i ico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado. tarro CM bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa. em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleavel,
lâminas de metal, lata em tõlha, latão
em tôlha, latão em chapas, latão em
verga lhões, liga metálica, limal:aas,
magnésio, manganês. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados metais em massa, metais estampadas,
metais para Solda, niquel, ouro, • zinco'
corrugado e zinco liso em tôlhas
Termo n. 713.431, de 30-9-65
Mercearia e Bar 1017 Ltda,
São Paulo

Classe 41
Abacates, abacaxis, ameixas, bananas.
caqui, cereja, manga, figo, maçã alface; agrião, repolho, espinafre, almeiTermo ri. 713.426, de 30-9-65
rão, alcega, rabanetes, cenouras, cou Trinnacria Indústria e Comérc;o Ltda. •
1 0 1 '"/
ve-manteiga e escarolas
Ind. Brasileirr
atr Paulo
Termo n. 713.423, de 30-9-65
Classe 41
A uto Peças Navafer Ltda.
TRINACRIA
Alcachofras. aletria. • alho, aspargos
f• ar Paulo
:na. orasileirk.
açúcar, alimentos paar animais. ~rio
amendoas. - ameixas, amendoim araruta
arroz. atum. aveia, avelãs, azeite. net
Classe 8
"fiAUFER
tonas, banha. bacalhau. batatas. balas
Ind. Brasileira
Refrigeradores e aparelhos de ar
biscoitos. -bombons. bolachas baunilha
conacionado
..ate em pó e em grão. camarão. canela
•
Classe 21
Termo ri. 713.427, de 30-9-65
em pau e em nó cacau. carnes rhá
Para distinguir: Veículos e suas partes
Eletro Técnica "Narsseba" Ltda.
caramelos'. chocolates. conteitoS, cravo
integrantes: Aros para bicicletas, autocereais. cominho. creme de leite. cremei
jf Paulo
móveis, auto-caminhões, aviões amoralimentícios croquetes, compotas. can,
tecedores, alavancas de cambio barcos.
mca coalhada, castanha, cebola. • condi
breques. braços para veículos, bicicleNARSSEBA
mentos para alimentos. zrzaorantes
tas, carrinhos de mão e carretas. camizhouriços. dendê. doces. doces de tru.
nhonetes, carros ambulantes, carninaões,
2ts espinatre, essências alimentares, em.
carros, tratores, carros-berços, -arrasClasse 8
nadas ervilhas. entiovas. extrato de co.
tanques, carros-irrigadoes.. carros, car,nate. farinhas alimenticias éavas, ié.
Artigos de classe
aças, carrocerias. chassis, chapas cirnulas, flocos, farelo. termentos. talião
Termo n. 713.428, de 30-9-65
culares para veiculos. cubos de veículos,
trios, trutas sêcas naturais e cria
Comercial
e
Distribuidora
de
Parafusos
corrediços para veículos. direção, &Mitalizadas gricose. -goma ' de mascar, gor
Catanduva
Ltda.
gadeiras, estribos, escadas rolante eleluras grânulos, grão de bico, gelatina
São Paute
goiabada, gateias. berva doce. berva
vadores para passageiros ,e para carga.
mate hortaliças. lagostas, !biques leiti
engates para carros, eixos de direção.
cr..ndensado. leite em pó. legumes err
freios, fronteiras para veículos, guidão.
CATANDUn. :onserva. lentilhas, linguiça. touro. mas
liras
locomotivas, lanchas motOciclos, molas,
soa • alimenticias mariscos, nanteiga
motocicletas, motocargas, 'moto furgões.
margarina, marmelada macarrão mas
manivelas, navios, ônibus', para-choques,
Classe 11
ça de tomate. mel , melado. mate. •mas
para-lamas, para-brisas pedais. pantões.
Parafusos
sas vara mingaus, molhos moluscos
rodas para bicicletas,, raios para bicicleTêrmo n. 713.429, de 30-9-65
mostarda. mortadela, nós moscada. nce
tas, reboque, radiadores naco VCICI1105.
tes. óleos comestíveis. ostras, ovas.
Indústria Artefatos de Couros
rodas para veículos. selins, tric . clos, ti'aos oiaos orlinés Pimenta nós para
Sprocaba
Ltda
.
rantes para veicules, vagões velocipeoickles Deixes, presuntos, pa
São Paul
das, varetas de contrõle do afogador e
oetit- p ois ostilhas. oizzas. pudins.
acelerador'. tróleis. troleibus varaes de
arianos.- rações °alanceadas . coara ant
carros, toletes para carros
40ROCKB4
nais reoueiiões, sal. sagn. sardinhas
Brasileira
Termos na. 713.424 e 713.425, de
.iancluiches, salsichas. salames. ¡Opas en
30-9-65,
Latadas, sorvetes sucos--de tomates e dr
Classe 35
•
frutas: torradas tapioca tâmaras talha
Textil Zillo-Lorenzetti S. A.
ans . tremoços tortas tortas . rara aliCarteiras e bolsas de couro
Paulo
mento de animais e aves, torrões,
' Termo ri. 713.430, de 30.9-65
toucinho e vinagre
LLO-LORW 7;ETTI '
Himalaia Comércio de Ferro, Ltda .
indo 13rasileira
i,. Paulo
Termo n. 713.432, de 30-9-65
Seri g ra fia Imperwal Lida.
• Nt Paulo
Classe 22
Fios em geral, para bOrdado e tricota
Ind. Breu:11101.ra
gem; fios em geral pára tecelagem e
IMPERVIAL
uso comumã fios de ,:lã 'ou pêlo em
Classe 5
Ind.
meada ou novelo, torcida ou não; fios Aço em bruto, aço preparado. aço
de . lã ou pelo, em meada ou novelo doce, aço para tipos. aço fundido. ace
Classe 3s
para bordado, costura,' croché ou tricô; Parcialmente trabalhado aço acr
Ihma,ii hr,
• 1 , p:ir,
linhas de costura, para bordar e para refinado, bronze, bronze ern bruto
binas de papA .. adernos e '1\, n ‘,tricotagem
parcialmente trabalhado, bronze de
hraiKo

rnd. brasileira

4 7.11d4

ileirp

Inda

Brasileii-

Termo n. 713.433, de 30 - 9 - 65
Vedamar Importação e Exportação
Ltda.
S ão Paulo
VEDAMAR

Ind. Brasileira,
Classe 2
Fertilizantes
Têrmo n. 713.434. de 30-9-65
Sociedade de Bebidas Pips Ltda.
'sir i Paulo

PIP'S

Ind. 33 rasiIaira 71
Classe 42
Paira distinguir: Aguardentes, aperitivos anis. bitter, brandy. conhaque, cerveias ternet genebra. g in. kurnel. ticores. nectar. punch. pimpermint. rhusa,
sucos de trutas em álcool. vinhos, ver.
muth. vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky
Tàrmo n. 713.435, de 30-9-65 •
Welp-Line Avicola Ltda,
Paulo

,

WELP LINE

Ancou uru,
Nome comercial

Termo n. 713.436, de 30-9-65
Welp-Line Avícola Ltda,
São Paula

traz

WELP
ind. Brasileiro,
Classe 19
Animais vivos, aves. bovinos, galiná
ceos, ovos
geral e sumos —
Termo n. 713.437, de 30-9-65
Indústria de Tecidos e Rendai
"Inbranyl" Ltda .
-„. Paulo

SETTALINE
Ind. Brasileira\
Llasse

Li

Para distinguir. Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral. Para
tapeçarias e para artigos de cama I
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo. cetim,
caroã, casemiras, fazendas e tec.dos de
lã em peças, luta. lemes', linho nylon,
naco-paco, percaline, canil, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imoermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Tèrmo n. 713.438, de 30-9-65
Indústria Brasileira "Farmaterapeutica"
Ltda .
São Paulo

FARMATERAPEUTICA

Ind. Bragileira

ja,sse 3
Stihçtancias, pro:intos e weparações
gaimicas vara serem usadas na medicina ou na farmácia
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Termo n. 9 713°.440, de 30-9-1965
Pirelli Norte S.A. — Indústria e
Comércio
Pernambuco

fr
PIRELLI NORTE
Indástria Brasileira
Classe 8
Fios, cabos e condutores elétricos
Têrmo n. o 713.441, de 30-9-1965
Conele Construções Eletromecânica
, Limitada

Termo n.° 713.444, de 30-9-1965
SIM — Suprimento Imediato de
Mercadorias Ltda.
São Paulo

ESTRELA D'ALVA

S
IND. BRASILEIRÁ

São Paulo

CON ELE
1

MD. BRASILEIRA

Classe 8 Mta uinas e suas partes para fins Industriais a saber: — Motores elétricos, alternadores geradores para corrente continua e alternada e transformadores
Termo n.° 713.442, de 30-9-1965
Comercial J. K. N. Ltda.
São Paulo

[

• j
IND. BRASILEIRA.

Classe 1
Solventes, tintas, vernizes e óleos de
freio
Termo n. o 713.443, de 30-9-1965
Coercial Elétrica Rival Ltda,
São Paulo

IND. BRASILEIRA
Owerranwa.

Termo n.° 713.448, le 30-9-1965
Predial e Imobiliária Estrela D'Alva
Limitada
São Paulo

Classe 12
Para distinguir os seguintes artigos de
metal comum e miudezas de armarinho, alfinetes, alfinetes de segurança,
agunas, argolas, botões, colchetes, dedais, fivelas e fechos corrediços garras.
grifas de metal paar enfeites de vestidos, ilhoses, lantejoulas, missangas,
presilhas
Termo n.° 713.446, de 30-9-1965
Per 4timaria Roure Limitada
São Paulo

ROUBE

Ind. Brasileira

Classe 50
Impressos em geral, anúncios impressos
ações, apólices, bilhetes bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de
visitas duplicatas, debêntures, envelopes
faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais, notas prinoissórias, paatis de
correspondência e recibos

Termo n.° 713.455, de 30-9.1965
Magazine Andraus Sport Ltda.
São Paulo

"ANDRAUS SPORI!"

Ind. Brasileira

SANTO AMO

Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

TRICO—TEI
Ind. Brasileira

Classe 34
Cortinas, cortisadas e passadeiras

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasaihoa
aventais, olpargatás, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara-puças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
Classes: 33 e 39
cintas, combinações. corpinhos, .calças
Sinal de propaganda
de senhoras e de crianças. 'calções, calTermo n.° 713.450, de 30-9-1965
ças. camisas, camisolas, camisetas,
Vinibel — Fábrica de Bonecas S.A. cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
São Paulo
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, coBELZINRO
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros. jogos de !ingeria, jaquetas, (agua
luvas, - ligas, lenços, mantõs. meias,
maiôs. mantas. mandrião,. mantilhas, paClasse 49
Bonecas de todo e qualquer tipo, isclu- letós, palas. penhoar pulover, pelerinas.
peugas. pouches. polainas, pijamas, pusive brinquedos em geral
nhos, perneiras. quimonos, regalos,
Termo n.° 713.451, de 30-9-1965 —
robe de charnbre. rolpão, sobretudos,
Hugo Sterman
suspensórios, saldas debanho, sandálias
São Paulo
sueteres. shorts. sungas. stolas ou slaclts
roucas, turbantes. ternos, uniformes
e- vestidos
IMOBILIARTA

PARAIS°

Classe 8
Tomadas; soquetes; plugs; éspelsos
plásticos para eletricidade, fios elétricos
chaves elétricas,: interruptores, chaves
Classe 8
de tomadas; fusível pinos para tomadas Máquinas ou aparelhos para lazer trici

" VIVEr4DA "
Ind. Brasileira

Termo a.° 713.449, de 30-9-1965—
Recauchutagem Santo Amaro Ltda.
São Paulo

Classe 48 •
Para distinguir: Perfumes, essências extratos, água de colônia, água de toucador. água de belesa, água de ouina
água le rosas, água de alfaz:ma, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons" cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. áleas para os
cabelo creme revanescetre. cremes gorClasses:* 16 33 'e 50
durosos e pomadas para limpeza da Imóveis, administrações de casas, '.cr
renos, apartameto
nele a "snaquilage". lepilatórios, desodorantee, vinagre aromático. pó de arroz
Termo n.° 713.412 de 30-9-1965
e talcd perfumado ou não. !anis para
Vinibel — Fábrica de Bonecas S.A.
pestana e sobranceiras, prepadas . para
São Paulo
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
BELZINHA
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lentifrIcios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
Classe 49
banhos, pentes, vaporizadores de perfuBonecas de todo e qualquer tipo,
me: escóvas para dentes, cabelos. unhas
Inclusive brinquedos em geral
e cílios, saquinhos perfumadc. prepara.
dos em pó, pasta. liquidas e tijolos
Termo n.° 713.453, de 30-9-1965
praa o tratamento das unhas. dissolIgla --- Administração e Empreendiventes e vernizes. removedores da zuti.
mentos Ltda.
cola, glicerina er‘umada para os cabelos
São Paulo
e preparados para descolais unhas
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
para a pele
Termo n.° 713.447, de 30-9-1965
Tricõ-Tex Limitada
São Paulo

Termo n. o 713.454, de 30-9-1965
Vivenda Decorações 'Ltda.
São Paulo

Termo n.° 713.456, de 30-9-1965
Centauro Representações Distribuidora •
de Produtos Isdustriais Ltda.
São Paulo
"CENTAURO

Ind. Bratti_LeirA
Classe 33
Re p resentações de produtos industriai'
•
em geral
Termo n. o 713.457 de 30-9-1965
Galv'anopinstia Anodoquitn'ea Ltda.
São Paulo
" AlsiODOQUIMICA"
Ind. brasileira .
Clama, 1

kbsorvrntes, sceters s cidos. acetato*,
agentes quilato:se tora o iratarieggo g
10 Li
brasão de fibras, tecidos, couros e se.'
Ind. Brasileira.
'ulose ! á q118 Par. Ecool. albumina. salinas. alumen. alvaiade, alvejantes iaClasse 33
dustriais alumiou(' em D6 amoallico,
Administração de bess e participação
nti-incrustantes. anti-ozfdantes, antiem capitais sociais de outras sociedades ,itiel•aute•x,
anti-corrosivos, ene-detoname em empreendimentos diversos e corre- res. azotatos, 31:jua aeldulada
para
tagem em geral. construções de imóveis
cure ul a dores, água Micelleds para
compra e venda de imóveis, engenharia fins industriais, tialékern
banhos para
investimentos linanciamenots, hipotecas g alvanização, benzina.
bensol. betume
loteamentos, pavimentação, seguros.
icarbonaos de n6dio, de potassio: cal
terraplanagem e turismo
virg -em. carvões, carbonatos,

eatalisa.

•
•
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dores, celulose, chapas fotográfi
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, cromatos, 'corantes, escoamos; descorantea, desincrustantes, dissolventes: emulsões totográficas. enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol,
sensibilizado, para fotografias. Ni
xadores, tormol, fosfatoí' industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizado
rei, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina: hidratos. hidrosu/ fitos
kaperrneabilizantes, ioduretoe; lacas;
massas para pintura, magnésio, mea
cario; nitratos, neutralizadores, nitroce.
hilose; - óxidos, oxidantes. óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos qui.
micos para impressão, potassa Mus.
,trial. papéis emulsionáveis para a fotografia. paptis de turnesol, papéis aeliograficos e heliocopistas, peliculas
seasiveis. papéis para fotografia e análises de laboratório, pigmentoe, potassa.
pós metálicos para a composição de
tintaa, preparações , para fotografias
p-odutos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prontatp; reativos, removedores, reveladores:
sano neutro, sais, salicilatea, secantes,
silicatos, soda cáustica, soluções quinicas de uso industrial, solventes, sul.
tos; tintas em pó.: liquidas, sólidas
pastosas para madeira, ferro, parei. contrações. decorações, couros, Seas, fibras, celulose. barcos e Vet..
CU os talco Indústrial. thin,er
Termo n. 713.458, de 30-9-1965
Indústria e Comércio de Tintas
Senador Ltla.
São Paulo

"SENADOR"
Ind. brasileira
ClasSe 1
Tintas e 'vernizes
Termo n.o 713.459, de 30-9-1965
. Socompra Societdade de Compras Ltda.
São Paulo

"SOCOMPRA"
Ind. brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo s.° 713.4o1, de 3,1sr-1965.Omex Indústria e Comércio de
Metalurgia Ltda.
são ;Paulo

HOMEX"
Ind. brasileira"
Cansar
Açc .ens bruto aço preparado. aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio . aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês bronze em pó. bronze em
barra. eia fio, osaurnbo em bruto ou
tálko. cobalto. bruto ou parcialmente
trabalhado couraças. estanho bruto ou
parcialmente trabalhado ferro eia bruto
em barra ferro manganês. ferro velho
gusa es bruto ou parcialmente traba-

parcialmente preparado- cimento malhado. gusa temperado. gusa maleável,
lâminas da metal, lata em fôlha, latão
em bilha, latão em chapas, latão em
vergalhões. liga metálica, limalims,
magnésio, manganês, metais não traba.
lhados ou parcialmente trabalhaaus . me.
tais em massa, metais estampados
metais para solda, fiquei, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em fôlhas
Termo n.° 713.460, de 30-9-1965
Audicontal Ltda., • Auditoria Direito e
Contabilidade
São Paulo

"AUMICONTAL"
Ind. brasileira
Classe 33
Auditoria, contabilidade e assuntos
fiscais
.Termo n.° 713.462, de 30-9-1965
Entregadora e Imobiliária São
Judas Ltda.
São Paulo
- Sn JUDAS Ind.. Brasileira
Classe 33
Entrega de mercalorias e imóveis
Termo n.° 713.463, de 30-9-1961
Tecidos J. Marques Ltda.
São Paulo
"J. MARQUES"
tn d. brasileira
Classe 23
Para distinguir: Pecidos em geral, ta.

ciclos para confecçaes em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim
saroá. casemiras, tazendas e tecklos de
ia em peças, juta, iersey. linho nylon
paco-paco, percaline, rama rasgos, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos Itnoermeabilizantes e techim de pano couro
e vestidos
Termo na 713.464, de 30-9-1965
Aldecir Indústria e Comércio de
Artefatos de Metais Ltda.
São Paulo

"UDSCIR"
Ind.
Brasileira
Classe 5
Aço em brutO, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido aço
parcialmente rrah 'alado, aço Pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
mangcrès, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento me.
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro era bruto

em barra, terro manganês, ferro velho,
Temo n.° 713.-466, de 30-91965
gusa em bruto ou parcialmente traba- Inbradec — Indústria e Comércio Ltcl
lhado, gusa temperado, gusa maleavel,
São Paulo
lâminas de 'metal, lata em fólra, latão
em tôlha, latão em chapas, latão em
"INBRAMBC"
vergalhões, ligas metálicas, limalhas.
Ind. Brasileira
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou 'parcialmente trabalhados, me(,lasse 40
tais em massa, metais estampalos„ . Móveis em geral, de • metal, vidro, d
metais para solla, níquel e zinco
aço, madeira, estofados ou' não. inch;
sive móveis para escritórios: Armaria
Termo na 713.465, de 30-9-1965
Forli lndstria e Comércio de Plást)cos armários para banheiro e para roupa
usadas, almofadas, acolchoados par
Limitada
móveis, bancos, balcões; banqueta:
São Paulo
bandejas domiciliares, berços, biombo:
cadeiras. carrinhos para chá e caf4
conjuntos para dormitórios, conjunto
para sala de jantar e sala de visitam
"FORLI"
conjuntos para terraços, jardim e ora:.s
Ind.. brasileira,
conjuntos de armários e gabinetes par
copa e cosinlm, camas, cabides, cadeira
Classe 28
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Para distinguir: Artefatos de material de rádios colchões, colchões de molas
plástico e de nylon: Recipientes fabri- dispensas, divisóeb, divans, discoteca
cados de material plástico, revestimen de madeira, espreguiçadeiras, escrivani
tos confeccionados de substancias ani- abas- estantes, guarda-roupas, mesas
mais e vegetais:- Argolas, açucareiros mesinhas, mesinhas para rádio e teima
armações para óculos. bules, bandejas são, mesinhas para televisão, moldura
bases para tele iones, baldes, bacias, boi para quadros. porta-retratos, poltronas
sai, caixas, carteiras chapas, cabos poltronas-camas, prateleiras. porta -cha
para ferramentas e utensílios. cruzetas pus, sofás, sofás-camas. travesseiros
caixas para acondicionamento de alivitrines
mentos, caixas de material plástico para
Termo n. 713.468. de 30-9-65
baterias, coadores, coas, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cesti "Macco" — Máquinas e Acessório
Ltda.
nicas capas para álbuns e para livtos
São Paulo
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetos, maueitos, coadores para chá, descanso ,ara
)&ACCO
pratos, copos e copinhos de plasto:c
para sorvetes, baixinhas de olasticc
para sorvetes, eolherinhas, pasiaisis
Classe 6
garfinhos de plástico para sorvetes. for- Para distinguir genericamente máqui
minhas de plástico para sorvetes, discos nas e seus acessórios, não includal
em outras classes
embreagens de material plástico emba.
!agem de material plástico para sorve.
Têrmo n.° 713467, de 30-9-1965
tes estojos para objetos, espumas .de Auto Comercial e Mecânica Tecnical
aviou, esteiras, enfeites para automóLimitada
veis,, massas anti-ruidos, escoadoree de
São Paulo
pratos, hatis, formas para docas. fitas
isolaram, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarai-.CECNICAR II
Ind. Brasileita
cões para chupetas e mamadeiras, guarnições • para porta-blocos, guarnições
Classe 21
para liquidificadores e para hatedeirms
de frutas e legumes, guarnições de Ws' Para distinguir: Velculos e suas pa,-te,
terial plástico para etensilios e objetos Integrantes: Aros para bicicletas, auto
guarnições para bolsas, garfos, galerias móveis, auto-caminhões, aviões, amor
para cortinas, jarros, Laminados. plás- tecedores, alavancas de câmbio barcos
ticos, lancheiras, arantegueiras, malas, breques, braços para veículos, Wide
orinóis. peadedores de roupas puxado- tas, carrinhos de mão e carretas. muni
res para móveis, pires, pratos palitei- ahonetes, carros ambuladas, camin'iões
ros. pás de cosinha, pedras pomes, arti- carros, tratores, carros-berços. carros
gos, protetoee para • documentos, pu- tanques. carros-irrigadoes. carros. ear
xadores de água - uma aso doméstico aças, carrocerias, chassis, chapas cir
gas, travessas, tipos ia material piás- colares para vekulos. 'cubos de veictflos
tico, sacolas, sacos saquinhos vasilha, corrediços para vetados. direção. desli
enes p ara acondicionamento. vasos, xí- gadeiras, estribos, escadas rolantes ele
caras, colas a frio e colas não ¡adoidas vadores para passageiros e para carga
em outras classes para numa ha para engates para carros. \ eixos de direção
costumes. para marcineiros. para sapa- freios, fronteiras para veículos, guidão
teiros. p ara vidros, pasta adesiva para locomotivas, lanchas. motociclos molas
correias, p asta e pedras para afiar motocicletas. motocargas. moto furgões
rebolos. adesivos para tacos adesivos manivelas, navios, ônibus. para-choques
p ara ladrilros e adesivos nata azuleicas para-lamas, para-brisas pedais pantões
anéis, carreteis oat tecelagem e guar rmas para bicicletas,, raios ostra Weide.
lições de material plástico para indas tas, reboque. radiadores nata veiculos
rodas para veículos, selins, trete/os. ti.
tria geral de plásticoi
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mtes para veículos, vagões, velocipees, varetas de contrôle do afogador e
celerador, tróleis, troleihus. varaes de
carros, toletes p ara carros

Termo n.° 713.477, de 30-9-65
respondência. desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos, Depósito de Sacarias Itapetininga Ltda,
estojos para canetas, estojos com minas,
São Paulo
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
Termo n. 713.469, de 30-9-65
para máquinas de escrever, grafites
Julio Fábio Gurgel do Amaral
111Q.* Brasileira
para lapiseiras, goma arábica, grampeaSão Paulo
dores. lápis em geral, lapiseiras, maClasse 50
quinas para apontar lápis, minas para
grafites. minas para penas, máquinas de Para distinguir: O timbre de todos os
impressos comerciais da firma
a—V ' E C -A\
escrever, máquinas de calcular,
nas de somar. mágtiinas de multiplicar,
'Termo
n.° 713.478, de 30-9-65
Xnduetria Brasileira: t i mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carioNicola Polimeno 6r Filho
Dos, porta-lápis, porta-canetas, porta.
São Paulo
•
Classe 41
cartas, prensas. prendedores de papéis,
ara distinguir carnes, cardes em con- percevejos para Papéis, perfuradores.
EXPRE-550
-rvas, salgadas, secas, defumadas e réguas, raspadeiras de borrões, stencils
,,.POLILSRO
datadas, carnes verdes, bar.ha, chouPara mimeógrafos, tinta , e tinteiros
ços, fiambre, frios. línguas lingu:Termo n.° 713.474, de 30-9-65
.s, lombos, mortadelas, presuntos,
Classe 33
"Construo" Engenharia e Construções
paios, salsichas, toucinho defumado,
Título de estabelecimento
Ltda.
."
xargues
Termo n.° 713.479, de 30-9-65
. Sào Paulo
Termo n. 713.470, de 30-9-65
Vanguard Publicidade Ltda.
José Gonçalves
São Paulo
Sio Paulo

IMOBILIARIA
, IMPERIAL
Classes: 33 e 50
Título de estabelecimanto
Termo n. 713.471, de 30-9-65
Farmácia Lavapés Ltda.
' ai-se Paulo

LAVAP2S

Ind. Brasileira

•Q0N$TRUO

idraBileira

VANWARD

PUBLICIDim
Classe 16
Para distinguir: Material para construção e adôrno de prédios e de
estradas
Termo n.° 713.475, de 30-9-65
José Mário inclua

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 713.480, de 30-9-65
Novorizontina — Veículos Diese/ Ltda.
São Paulo

São Paulo

QOPYRIGM
Ind. Brasileira'

NOVORIZONPINA
Cila. Brasileira

Classe • 21
Classe 17
Automóveis, camidlões. ônibus e
Classe 3
Artigos para escritório, almofadas para
veículos utilitários
ara distinguir: Produtos farmacêucarimbos, almofadas para tintas, abriticos
Termo
n.° 713.481, de 30-9-65
dores de cartas, arquivos, borrachas.
Geraldo
Gaivão de França
para
borrachas
nerços
para
mataborrão,
Termo n. 713.472. ck, 30-9-65
São Paulo
colas. brochas p ara desenhos, cofres,
Comércio e Indústria de Bebidas
canetas, canetas tinteiro, canetas para
"Serafini" Ltda.
desenho, cortadores de papel, carbonos,
Sea Paulo
carimbadores, cola para papel,
9 ,44
t_ ir
ojt...
4.11,
coladores, compassos, cestos para correenondencia. desenhadores, duplicadoa•p ao ouroz,,,,„... 00,4
• InE Brasileira
-es datadores. estofos. para desenhos.
estojos para canetas, estofos com minas.
CAFFIIANDEIRANTE 1
Classe 42
esquadros, estojos para lápis, espetos.
DE ASSIS --hOlot("t"t
ara distingmr: Aguardentes. apanh- estiletes para papéis. furadores. fitas
0-198(
SOO — 4
pJpL ~AS
o& aniz, bitter brandy, conhaque, cer. oars máquinas de escrever. grafites
ddn
Col
1
ajas fernet, genebra. gira kumel. fico. oara lapiseiras, acima arábica. grampea't::ti,..
"'
: v'
444I
U.
s. nadar, , punch punpermint, rhum dores. lápis em geral, lapiseiras. ma4,, ~~~4~~
"31
wo,
icos dd trutas sem Alcool vinhos ver- quinas para apontar lápis. minas para
t1N. Gewdo Gm. ti rfiflP
e; RN h* kfflee Memit 11144 703 ' 0"
muth, vinhos espumantes. vinhos
grafites, minas para penas, máquinas de
MISSE.. Em Sb ...4. N
escrever: máquinas ,de calcular. anui.
quinadas e whisky
nas de somar. maca:Mas de multiplicar.
Termo n. 713.473, de 30-9-65
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-earim,
3portadora e Industrial de tVlatedal hos. norta-lápis. porta-canetas, portaClasse 41
Para Escritório .Viena Ltda
cartas, prensas, prendedores de papéis, Para distinguir: Café em grão, torrado
Sar Paulo
e moído
Percevejos para papéis. perfuradores,

manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em tio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, sterro em bruto,
em barra, ferro mangarkt ferro velho,
gusa em bruto ou parcialeatente trabalhado. gusa temperado. gusa inaleavel,
lâminas, de metal, lata em fôlha, latão
cru fôlha, latão em chapas: latão em,
vergalhões, liga metálica. !imanas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados metais em massa, metais estam pa Jos,
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado . e zinco liso cru fólhas
Termo n:° 713.485, de 30-9-65
Brilho Plast Ltda,
São Paulo

BRILHO PLASI
Ind. Brasileira,
Classe 1
Um preparado plástico para passar em
capas de livros, e materiais de embalagen:
Termo n.° 713.486, de 30-9-65
"Eletrolab" Indústria e Comércio Ltda.

ELETROLÀI
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Tacômetro, instrumento de precisão,
materiais elétricos, fios, soquetes, peças
e acessórios p/autas
Termo n.° 713.487, de 30-9-65
Editorial Tese Ltda.
São Paulo

.7,1 .»: tr
' ga

44f \wo

VIENA
Ind. Brasileirt

réguas, raspadeiras de borrbes. stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.° 713.476, de 30-9-65
"Somerca" Sociedade Mercantil de

Têrmo n.° 713.484, de 30-9-65
Cromeação Estrela. Ltda.
São Paulo

• Classe 17
Café Ltda.
ESPDEIAL
rtigos para escritório, almofadas para
Crido
São Paulo
rimbos, almofadas para tinta, abride cartas, arquivos. borrachas,
Clasw 5
• SOMERCA
-rços para mataborrao. borrachas para
Brasileire
Aço em bruto, aço preparado, aço
alas. brochas p ara desenhos. ; cofres.
doce. aço para tipos. aço fundido, 1.no
:netas, canetas tinteiro, canetas para
p arcialmente trabalhado, aço pálio. aço
Classe 41
.srnho cortadores de p apel. carbonos.
0,-;rphos, carimbadores, cola para papel. Para distinguir: 'Cereais em geral, no- refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
d ao: ente café
,mdores, compassos, cestos para Cor-

Brasileire

TESE
IND . BRAS •
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendaa.
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, r ádio-televisionados, peças zead
trais e cinematográficas, programas cir.
canses
Termo n,° 713.488, de 30-9-65
Oswaldo de Pinho Monteiro
São Paulo

KOINONIA
INDUSTRIA eRAsIEIRA
,..:lasse 50
Para distinguir impressos: Papéis d
carta, papéis de oficio, cartões comer.
ciais e de visitas, impressos, envelopa
de qualquer dm recibos, faturas, dia
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4•15.115

Termo n. o 71 , 3.528, de 30-9-1965
Alcântara Machado Comércio e
Empreendimentos Ltda.
Guanabara

plicatas. letras de câmbio, chegues, cotas promissórias. debêntures. apólices.
ações folhinhas. passagens aéreas, ter
roviarias. rodoviárias. maritimas, bem
Como bilhetes de sorteio, bilhetes de lo
teria. cupons e impressos em .. geral

Termo n. 9 713.534, de 30-9-1965
Socit S.A. Crédito Investimento e
Fisancihmento
São Paulo

SOCIP
S. Paulo-Capital

Termo n.° 713.489, de 30-9-65
Expresso "Rodo-Rápido" Ltda.
Goiás
Classe 33
Titulo
Termo n. 9 713.529, de 30-9-1965
Alcântara Machado Comércio e
Empreendimentos Ltda.
-Guanabara

Classe 33
Titulo
Termos ns 713.536 e g 13.537, de
30-9-1965
Ótica Foto Central Ltda.
São Paulo

ALIO MA EWBALAGR2
Ris de JaneiroEst . da th,p,bdiut na Bramietra

Classe 33
Titulo
Termo n. 9 713.530, de 30-9-1965
Alcântara Machado Comércio e
• Empreendimentos Ltda.
Guanabara

Nome comercial
Termo r..° 713.490, de 30-9-65
Arlindo Figueiredo Penteado
Rio de Janeiro

P

sAtIo tV COUOSTIVEL
Ris de Janeiro-

w_lussossit pg. sofismo

QQPE .JI.
REGIONAL

DO tOT4PO DA

latido S.Pauld

ORNARAM

pÀ.21221 20, azos. p,Ortssst, 9 -•
Classe 33
Titulo
713.491,
de 30-9-65
9
Termo n.
American Cyanamid Company
Estados Unidos da América

TRAK-IX à S
Classe 1
Composições resinosas de moldagem.
Substânsim, e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e nag.
análises químicas. SubstánCias e preparações químicas anti-corrosivas e antioxidantes
Termos na, 713.526 e 713.527, de
30-9-1965 T
Inrilstlia de Arames Cleide S.A.
São Paulo:

Classes: 33 e 41
Titulo
Termo n. o 713.531, de 30-9-1965
Alcântara Machado Comércio e
Empreendimentos Ltda.
Guanabara
'

SALIO ro COÉESTIVSL
S -as Paulo-Capital
Classes: 35 e 41
Titulo
Termo n. o 713.532, de 30-9-1965
Alcântara Machado Comércio e
Empreendimentos Ltda.
Guanabara

SADIO DA IIITTRIÇIO
Ele de Janeiro-.
Xet.da Guanabara

-

•

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Classe 3
Insígnia de Comércio

Termos ns. 713.538 a 713.542 de
30-9-1965
Marcos Ksuteneljian
São Paulo

Classes: 33 e 41
Título
Termo n.u . 713.533, de 30-9-1961
Alcântara Machado Comércio. e
- Empreendimentos Ltda.
Guanabara .•

ALIO DA NUTILIÇIO
Sal. Paulo-Capital

Classe 8
Aparelhos mecânicos, tolo-técnicos e
óticos. instalaçes e dispositivos. bem
como acessórios para os aparelhos acima, a saber: focalizadores. estandartes. caixas, objetivas. diafragmas, obturadores. aparelhos para ampliação.
•aparelhos para reprodução aparelhos
para observação, aparelhos para regu.
lar distâncias. aparelhos fotográficos
aparelhos fotográficos estereoscópicos
aparelhos para gravação e reprodução
tri-dimensional. projetores, projetores
estereoscópicos. telescópios simples e
duplos. lupas. aparelhos óticos para . me.
dição e prova, aparelhos •n-chclores da
exposição a luz, aparelhos para pra
var objetivas, colimadores. aparelhos
para medir a distância focal chapas de
por espelhos, disparadores, rripés. esto.
jos e bolsas para apetrechos, capas
.para tripés
'Classe 1
Filmes quimicamente preparalos, substâncias e preparações quimica,s para uso
na fotografia

Sas Paule-Capital
Ciasses: 7 3 e 41
Titulo
5

TIME SQUARF
~IRIA BRASLEIRR

Classe 22
Para distinguir: Fios em geral para
tecelagem .e p ara uso com ran

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: elt$

50 •

isra , costura. bordados e trIcotagent
Eros de algodão, fios de anho, cânnamo e luta. fios de seda natural, ratona
e tios de lã para tecelagem, para bordar, para costura. tricotagem e para
crochet, tios p/asticos e tios de celulose. Linhas para pesca
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados caas ara •móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lã, fitas forros franfr.s
festão, feltro lura órgão, fofos galardetes, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras, .
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não 4azendo parte de móveis, artigos esles
feitos de algodão, câifhamo linho, juta,
. • seda, raiou l pelo e fibras não
incluidos em outras classes
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
:ssolchoados para camas. cochas co=
berto.sf s esfregões , fronhas guardana.
uca jogo . bordalos ,r.gos ele toa.bas.
lenço s. mantas °asa amas, tansas para
cosidia c panos 1 . >lisos, tolhas
,rosto e banho, toalhas de mesa. toalhas para fanfar toalhas oara chã e
t.até. toalhas p ara banquetes guarnisões para cama e mesa, toalhinhas
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 'citas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.. •
puças, casacão, coletes, sapas, chaiss,
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. dominós, ecbarpes, fantasias, fardas para' militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie. jaquetas, Maltês,
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar pulover. pelerinas.
Perigas, ponches, volvias. Pijamas. Ou"
nhos, p erneiras, • quimonos. regmos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
sus p ensórios, saídas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. sintas ou slacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Classe 23
Para distinguir Tecidos em geral te.
eidos p ara conf( .cões em geral, para
tapeçarias •e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca cânhamo cetim,
.aroá casemiras fazendas s rec dos de
rn p eças luta tersev f inho nvlon.
naco-paco. nercaline rami ravon, seda
narnral tecidos olástwos tecidos +O)
rsertneahilizantes e recims dr nano couro
e vestidos

