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CAPITAL FEDERAL

TÉRÇA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 1968

•

DEFARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Exigência
Termos com exigência a cumprir:
N9 138.583 - Carlos Antônio Cais.
Rio, g de janeiro de 1966
INDUSTRIAL
terucci.
Exr,ediente do Diretor Geral
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N9 161.992 - José Rafael Koller.
1\1° 162.899 - Pechiney Compagnie
TRANFERÊNCIA E LICENÇA
N9 162.252 - Metaltirgica Staiger de Produits Chimiques et Eletrometal-.
Despacho em pedidos de reconsiS. A.
lurgiques.
Rio, 6 de janeiro de 1966
deração
N9 162.264 - Chernical Constrution
N° 162.900 - Adolfo Bindo Emilio Transferência e Altração de nome de
Térmo 461.777 - Marca Brasilian- Corporation.
N9 162.265 -- Scott Paper Company. Chocchi e Arthur Crocchi. •
Titular de Processos.
Lar.
N9 162.905 - Genes:o Pacifico MenN 9 162.274 - Mecânica Industriai
Requerente: Armando Schepis.
Duarte Ltda.
Foram mandados averbar as seguintes
des de Antônio José Pimentel.
N9 162.275 - Mecânica Industrial
N° 162.906 - João Paulo Baptista transferências e alterações de nome nos
• E.econsidei ação do despacho ex Duarte
Ltda.
seguintes processos.
de Carvalho.
oj icio.
N9 162.288 - Dohnenberger & Reis
Decio de Souza e Silva - Transfeibz .915 - Clcide dos Santos
Reconsidero o despacho ex o/ /ido, Ltda.
réncia para seu nome do título Orgade aciirdo com a Lei, tendo em vista
N9 162.289 - Francisco Antonio Campos.
N• 162.923 - Brazisul Representações nização Brogotá - Número 18/.723.
que o requerente não tem qualidade Perpetuo Junior.
Industrial Madeireira Limitada N9 132.310 - Maximiliano Bertolac- Limitada.
para solicitar o registro da marca,
N° 162.924 -- Inge Ljunggren.
fransferência para seu nome da marca
porquanto se apresenta como advoga- sini.
N9 162.317 - Antonio Teodoro
do e não como comercial ou indusEraklit - Número 251.682.
N9 162.928 - Celso acielli.
Mendonça.
trial. Indefiro CI pedido.
• N9 162.940 - Rubens Alcorás MoKoehring Company - Transferência
Ns. 162.322 - 162.323 - Horst Er- rales.
Téimo 461.779 - Marca Brasilian7 wm
Josef Franieck.
para seu nome da marca The Bantam
Lar.
Ns.
162.947
162.948
Cic-Cia
N9 162.325 - Oltremare Indústria
Número 265.854.
•
Prodotti Alimentari e Derivati S.P A. Industrial Capp.
Requerente: Armando Schepis.
Casa Inoxiiável Sociedade Anônima
N9 163.231 - Arl,ndo Donizeti dos Indústria
N 9 162.332 - Chas. Pfizer & Co.
e Comercio - Pede para ser
Reconsidero o despacho .ex of ficio, Inc.
Santos Barreto.
anotada na marca Casa Inox - Núde acôrdo com a Lei, tendo em vista
162.663
Plastikraft
Indústria
Nu
N9 162. -339 - Matteo Gillono e Pieque o requerente não tem qualida,ie
mero 297.565 e Casa Inox - Número
de Plásticos Sociedade Anônima.
para solicitar o registro da marca, tio Alberto.
297.566.
N° 162.667 - Artes Gráficas Gomes
N9 162.344 - Oswaldo Cazzamatta
porquanto se apresenta como • advode Souza Sociedade Anônima.
& Cia. Ltda.
l'écnico Quimica Soceidade Anônima
.
gado. Indefiro o pedido.
N 9 162.357 - General Aniline est.
Confecções Stiloart Ltda. - no pe1\19 1W.670 - Henrique Verpa e - No pedido de alteração de nome da
dido de restauração do despacho de Fi.rn Corporation. ,.
marca Mural
Luiz Izzoscala.
1-ermo n° 297.330.
N9 162.600 - Eduwaldo DoMingu:,
arquivamento no teimo 386.627, mar •
Brimasa Brinqueoós iNacionais SocieN 9 162.687 - Indústria e Comércio
Rozante.
ca Stilort.
de Plásticos Solemar Limitada.
dade Anônima - Iraasterencia para seu
51 9
Reconsideração ex officio Re- Leite. 162.605 - 1Ndoacyr Junqueira
N° 162.712 - Kurt Rossles.
nome cio titulo Fábrica de Brinquedos
considero o despacho que concedeu a
N" 162.677 - Rohm Haas Compa- Bambi - rermo numero 341.377.
N9 ,162.608 - Ernst Knorr.
restatiração para o fim de que o ProN9 162.611 - Nicornio Guimarães ny.
Malharia Montricot Sociedade Anônicurador declare o número da inscri- cior cira.
Taurus Carrocerias ma - No pedido de alteração de nome
N° 162.711
ção da procuração.
N9 162.616 - José Geraldo Bitten• Linitiada.
.
do têrmo número 482.996 - Marca:
eourt Siqueira e Cetso Martins de A!
DIVERSOS
is" 162.723 - Newton Diniz Quin- i•Zil Crepe.
incida Fagioli.
tella.
Tintas Ypiranga Sciedade Anônima Teimo 396.654 - S. A. de Vinsio...
N 9 162.617 - Alfredo Caruccio.
162:724 - Nicolino Guimarães Nas alterações de nome da titular dos
e Bebidas .Caldas. - Prossi ga-se :c3
N 9 162.618 - Waldemar Marques
Moreira.
andamente do piocesso. O processo
boNa.
reg istmos:
foi tiefelido sem direito a e:presã.,.
N" 162.754 - 162.755 - Fábrica de
N° 316.148 - Marca: Marveliz
N9
162.619
Antonio
Fonseoa
Cave isoladamente, em 30 de novemIma Permanente e Componentes EletrôCosta.
N° 316.896 - Marca: Neutrex
bro de 1965.
nicos Imox Limitada.
N° 316.897 Marca: Marveliz
N9 162.620 - Guillermo Jorge NiExpediente
das
Divisões
Repub!ieado
N° 317.175 - Marca: Marvelite
mhauser.
por
ter
saído
com
incorreções.
1n19 162.621 - Indústria de Plastleo.s
N° 317.716 - Marca: Marvelite
D'visão de Patentes
Despachos
em
Pedidos
de
ReconsideraHere Ltda
Ypiranga - Número 317.954.
N 9 162.624 - Miguel Ricciolini da
ção•
EXPED1LNTE DO DIRETOR
e ontoura Trindade.
Exigências
U Senhor Diretor da D. de Patentes
1\19 162.625 - Pendes de Freitas
Rio. 6 de janeiro de 1986
segou acolhimento aos pedidos de re- Procesos e tármos com exigências a
Dructc.
Exismicias
considerações apresentados nos processos
cumprir.
N9 162.626
Pendes de Freitas abaixo, a fim de manter as decisões
Condomínio do Edifício Carmen LanDruck.
Termos com exigências
dim - No pedido de transferência do
a cumprir:
N9 162.627 - Pericles de Freitas anteriores.
N 9 86.14:.; - Parke Davis
registro lúmero 175.173 - Titulo.
uom- Druck.
Têrmos:
par» .
N9 162.628 - Moysés Crossman.
Companhia Brasileira de Chocolates
i`rs.16-1 - N. V. Philips'Gloei
£49 162.854 - Super Test S. A. 1nN° 93.222 - Privilégio de invenção
citistria e Comércio.
Luminárias ou aparelhos de ilumi- - No pedido de transferência do regisN9 125.094 - The National Leaci
N9 162.856 - Wilson Camusso, An- nação - Requerente: William Alfred tro número 175.502 - Marca.
et til
tonio Mantovani e José Antonio Gar- Trott.
Dunhill International, Inc. - No pe.
1 :f 9 C0 .517
Eduardo José de Lima cia Osma.
dido de transferência do registro númeFt'ho,
1\1° 93.881 - Privilégio de invenção ro 176.114.
N9 162.857 - Tito Livio Ferrari
- Aperfeiçoamentos em e relativos a
ti
. 7C7 - Saint- Clair Moreira Pyr oni..
Laboratórios Gross Sociedade Anôtd.
N , 162.881 - Indústria de Artigos máquinas de lavar roupa - Requereu. :06 - João And.4 da Silvá. Plásticos Cogiva Limitada e Indústria te: Othelino Herdy Silva e João Paulo ma - No pedido de alteração de nom@
do segistro número 196.865 - Marca.
Araujo.
•151.:991
Solon Slavutsld.
Metalúrgica Simons Limitada.
,
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, &eu-lamente, até às
15 horas.
- As reclamações 'pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.;
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e entendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas seta
aviso prévio.
Para. facilitar as assinantes a verificação do prazo de
validade de suas á ssinaturas,l
na parte superior do enderéço
Drgaria Velgos Sociedade Anônima
- No pedido de transferência do registro número 196.974 --! Marca
Pucci Sociedade Anônima Artefatos
de Borracha - No pedido de transferência do registro número 233.879 Marca.
Irmãos Mendonça Indústria e Comércio S.A. - No pedido ,de transferência do termo: 442.769 - frase.
Menezes, Hoerlle 6 Cia. Ltda. Nos pedidos de transferências dos termos 466.548 - 466.549.
4
Insectkill _Produtos Químicos Ltda. Na alteração de nome do termo: 483.095
- marca.
Diversos'
Antonio Passos Neto - No pedido
de transferência do termo 442.607 Arquive-se o pedido por falta de cum•
primento da exigência.
Laboratorios Branova S.A. - Industria Química e Farmacêutica - No contrato de exploração do termo: 483.010
- marca - Aguarde-se: concessão do
registro.
- Expediente. das Seções - Omitidos Aba
Expedientes já enviados
Rio 6 de janeiro , de 1966
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recoq
sideração previsto pelo artigo 14 _da
4.048 de 29 de dezembro de 1961, e
mais dez dias para eventuais juntadas
de reconsideração, e do'mesmo não uni
do valido nenhum interessado, serão logo
expedidos os certificados abaixo:
Marcas Deferidas
Tê113106:

•

N. 460.592 - Cores - Cl. 36 Requerente - IndustriaAe Calçados Cores Ltda.

EXPEDIENTE

n••nn•n••nn•

Janeiro de 1966

- As Repartições Públicas
crngir-se-ão _ às assinaturas

anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
DIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer época,
4LBERTO
DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
CHEFE oo SER./Iço DE PUBLICAÇÕES
CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
- A fim de possibilitar a
FLORIANO GUIMARÂES remessa de valores acompaMURILO FERREIRA ALVES
nhados de esclarecimentos
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, sou.
SEÇÃO M
.
citamos usem os interessados
!Laça° de publicidade do expediente do Departamento
preferencialmente cheque OU
Nacional de Propriedade Industrie! ~Ministério
vale postal, emitidos a favor
da Indústria e Comércio
do
Tesoureiro do De parta.
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da asREPARTIÇÕES .E PARTICULARES '
FUNCIONÁRIOS
sinatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
O funcionário público
Semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.500
federal,
para fazer jus ao desAno
Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.000
conto
indicado,
deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da asAno
Cr$ 13.000 Ano
Cr$ 10.000 sinatura.
- O custo de cada exem.
vão impressos o número do dos jornais, devem os as. piar atrasado dos órgãos ofi.
talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a res- ciais será, na venda avulsa,,
ano em que findará.
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do mesA fim 'de evitar solução de cedência mínima de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por ano
con'invidade no recebimento (30) dias.
decorrido.

DEPAR"AMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

N. 462.728 - Cascudo - Classe
Requerente - Viti-Vinicola
- 42
Caçador S.A.
N. 464.063: Sadia Tender - Classe 41 - Requerente: S.AR. Indústria
e Comércio Concordia - Sem direito
ao uso exclusivo da expressão Tender.
N. 464.440: Solver - Cl. 48 Requerente: Cia. Palermont Industrial
Indústria de Perfumes e Artigos de Toucador - Com exclusão de Bandolia.
N. 465.953 - Claridge - Cl. 6 Requerente - Comercial - Importadora
Heller S.A.
N. 466 529 - The Vix - Classe 3
- Requerente: Laboratório Panterápico

N. 438.330 - brado Barbato Geolin.
N. 445.793 - ,mpresa Limpadora
Porto Ltda.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAÇÃO
Rio 6 de janeiro de 1966

Exigências
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXATêrmos com exigências a cumprir:
ME FORMAL DE MARCAS
N 9 403.202 - Litografia Tucano Sociedade Anônima.
Rio, 6 de janeiro de 1966
N 9 426.995 - Indústria e Comércio
Exigências
Antônio Nogueira Sociedade Anônima.
Térmos com exigências a cumprir: N° 435.114 - Columbia Broadcas.
N. 380.070 - United Press Associa- ting System, Inc.
Cons.
N 9 438.359 - Meias Siar Sociedade
N. 425.126 - Edmar de Carvalho Anônima.
N° 438.486 - Rápido Rodoviário
Rocha.
Ruas Sociedade Anônima.
N. 425.676 - E. M a' rchesi Açucar
e Alcool S.A.
443.251 - Haltrich Sociedade
N9
Ltda.
N. 436.104 - Marietta do Brasil Anônima Indústria e Comércio e Agro.
N9 443.253 - Haltrich Sociedade
Linhas Corrente S.A. -- No pedido Indústria e Comércio Ltda.
N. 450.272 - Manoel Guilhenne dos Anônima Indústria Comércio e Agro.
de exploração de -contrato do registro
Santos.
N° 610.565 - E. Castro 8 Compa313.443 marca.
N. 469.592 - Imporfasa Importa- nhia.
Cotmda S.A. Agro Pastoril - No dora de Ferramentas e Afins S.A.
PRORROGAÇÃO DE REGISTROS
pedido de alteração de nome do regisN. 483.773 - Casa Abelirmão Im- Foram mandados prorrogar os seguintro 313.275: marca.
porta Ora e Exportadora Ltda. .
José Francisco - No pedido de transN. 483.774 - Casa Abelirmão Im- tes processos abaixo:
ferência do registro 317.158 - marca. portadora e Exportadora Ltda.
Têrmos:
N. 468.535 - Faenza - Classe 23 N. 483.782 - Editora Brasileira de N 9 434.697 - L. P. - Classe 8 Livros e Revistas Edibras Ltda.
Requer,nte -- J. A. Garcia
Requerente: Columbia Broadcasting SisCia.
N. 483.799 - Marques Õ 0a.
tem, Inc.
N. 483.800 - Papelaria Caneon L1N5 445.899 - Gloria - Classe 26
Belcar - Classe 21
N. 468.398
mitada.
- Requerente: Haltrich Sociedade Anô- Requerente: Vemag - S.A.: VeíN. 483.801 - Papelaria Caneon Li- nima Indústria Comércio e Agro - Com
culos e Máquinas Agrícolas.
mitada.
exclusão de escalas metricas e noveis.
N. 483.801 - Papelaria Caneco L1- Ná 450.640 - Ciente - Classe 2
N. 466.701 - P. M.
Classe 41
mitada.
- Requerente: Produtos Químicos Ciba
De Plant Protection Limited.
N. 483,802 - Emporio dos Consu- S.A.
Classe 26
N° 472.005 - Haltrich
inidores Ltda
Exigências
N. 483.812 - Café e Bar jardim - De Haltrich Sociedade Anónima Indústria Comércio e Agro.
Térinos com exigência a cumprir: da Quinta Ltda.
N. 483.813 - Gráfica Ganclolfi
IV" 472.0C-6 - Figura de mãos e EsN. 433.590 - Confecções Lingerie -nitada.
cala Métrica - Classe 8 -- Requerenr-a Bourgeolu Ltda.
te: Fraltrich S-icedade Anón'ina lndúsDiversos
tr'a Comércio e Agro.
N. 435.223 - Associação dos DireGloria - Classe 8
N" 472.007
I N. 468.359 - Walter Marques Antores de Vendas do Brasil.
tunes - Prossiga- se substituindo a clasReque .mte: Ha'trch Soc'e l ede AnóN. 436.256 - ...raucisco Mazza:
se 50 - pela classe 38.
nima Lidústna Comércio e Agro,

Tèrça-feira 1 1
"--N9 472.008 - Gloria - Classe 40
is- Requerente: Haltrich Sociedade Anô!xima - Indústria Comércio e Agro.
i Nv 475.454 - Fama - Classe 17
De Fábrica de Artefatos e. Móveis
Lde Aço Fama Sociedade Anônima.
Nv 484.258 - Dower - Classe 11
De Metalúrgica Volta Redonda So_dedada Anônima.
N° 492.860 - Canario -- Classe 8
it.- Requerente: Haltrich Sociedade Anõ'nima Indústria e Comércio e Agro.
N9 620.440 - Universal Geneve
;Classe 8 - Requerente: Manufactura
i des Montras Universal Perret Fréres
1Sociedade Anónima (Universal Watch
Perret Brothers Ltd).
N9 623.385 - Skantic Rádio Passe 8 - Requerente: Luxar Industeia Aktiebolag.
1 N9 629.360 - Pretexte - Classe 4.8
_ Requerente: Lanvin Sociedade Anôima (Trade Marks).
INSIGNIA COMERCIAL
PRORROGADO
N9 492.649 - Emco - Classe 33
Çls- De Emco - Empreiteira de Consleuções Sociedade Anônima.
EXPEDIENTE DAS SEÇÕES
REPUBLICADOS POR TEREM
SAIDO COM INCORREÇÕES
• Rio 6 de janeiro de 1966
Notificação:
; Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo artigo 14 da lei
4.048 de 29 de dezembro de 1961, e
mais dez dias para eventuais juntadas
gle reconsideração, e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado serão
Logo expedidos os certificados abaixo:
MARCAS DEFERIDAS
Termos:
N v 412.825 - Alô Doçura - CiasRe 32 - Requerente: Edtiora Outoubro
Limitada.
1\19 443.341 - Sogan - Classe 11
Requerente: Sogan Comercial e Importadora de Ferragens Limitada.
Nv 455.249 - Caxingui -"Classe 40
Requerente: Indústria e Comércio de
Móveis Caxingui Limitada.
Clas1\1 9 462.053 - Rio Diversões
se 32 - Requerente: Aerton Perlinguei-

rn

ro.
N 9' 468.954 - Directimport - Classe
6 - Requerente: Directimport Gráficas
Sociedade Anônima Máquinas e Materiais.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N 9 431.059 - Henza Sociedade Anônima - Administração de Bens Comércio e Indústria - Requerente: Henza
Sociedade Anônima Administração de
Bens Comércio e Indústria - Artigo
109 número 2 do Código.
MARCA INDEFERIDA
l‘l? 430.266 - imperquartz - Classe 1 - Requerente: Quartzolit Sicieciada Anônima - Materiais de Construção.
NOME COMERCIAL INDEFERIDO
N9 436.976 - Malharia e Confecções
Cita Limitada - Requerente: Malaharia
e Confecções Gira Limitada.
EXIGÊNCIAS
Têrmos com exigências a cumprir:
N 9 454.708 - Indústrias de Papeis
Canadá Limitada.
N v 46 l 65 - Ao Médico da Caneta
Tinteiro Limitada.
NudelN" 465.29
M. Hazan
niss Lmi;tada.
N' 4O6.503 - Hilda Palma Gomes.
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N9 467.698 - Ernesta Leonetti
Companhia - Foi mandado prosseguir
incluindo a classe 33 - Titulo.
Ny 167.903 - Geraldo Pereira Carvalho - Foi mandado prosseguir incluindo a classe 33 - Titulo.
N. 483.189 -Multi Representações
Ltda.
N. 716.987 - Cia. Agrícola Administradora Comercial e Industrial estiei.
Diversos
Têrmot
N. 447.837 - Provepa Cia. Paulista
de Promoções e Vendas - Foi mandado
prosseguir substituindo a classe 50 pela
classe 49.
N. 468.590 - Construtora Atlas Limitada - Prossiga-se incluindo a classe
16 - insígnia.
N. 462.930 - Sion Filmes S.A. Arquive-se o nome comercial.
Têrmos aguardando anterioridades:
N. 458.117 - Proquisa Comércio e
Indústria de Produtos Químicos Sociedade Anônima.
N. 461.808 -- Carlos Casar Rigolino.
N. 463.879 - Laercio de Souza Ribeiro.
N. 464.291 - Empreza de Bebidas
Mattá Ltda.
N. 464.660 - Altair Dias Neto.
Pedidos em reconsideração de despachos
Coral S.A. Fábrica de Tintas, Esmaltes, Lacas e Vernizes - No pedido
de reconsideração do despacho de deferimento do termo 438.974: insígnia
Transportadora Coral: do requerente:
Weinert, D'Amore 6 Cia. Ltda.
Cofermat Cia. Brasileira de Ferro e
Material de Construção S.A. - No
pedido de reconsideração do despacho
de deferimento do tèrmo 386.482: nome
comercial: Ferromat Importadora e Comercial S.A. - Do requerente Ferromat Importadora e Comercial S.A.
Sociedade Técnica de Materiais Sotama S.A. - No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do térmo 420.707 titulo: Socitema - do requerente.
Sociterma Sociedade Comercial de
Técnica Recuperadora de Máquinas Limitada.
G. 8 L. Fratelli Cora Società Per
Azioni - No pedido de reconsideração
do despacho de deferimentodo têrmo
- 455.587 marca: Coral - de: Armando Antunes Santos.
Prorrogação de Registros
Foram mandados a prorrogar os seguintes têrmos:
N. 692.339 - Glo Lustre - Classe
- Requerente: Sherwin Williams do
Brasil S.A. 'Tintas e Vernizes.
N. 692.474 - Três Diamantes Classe 6 - Requerente: Casa Tozan
S.A.: Importação e Exportação.
N. 717.182: Collyrio São Paulo Classe 3 - Requerente: Guiomar de
Mello Figueira.
N. 716.095 - Poedil - Classe 2
- Requerente: Socil Pro Pecuária Sociedade Anônima.
N. 718.608 - Fremin - Cl. 3 Requerente: Laboratorios Andromaco
S.A.
Frase de propaganda prorrogada
N. 711.666 - Renner A Bôa Roupa
Ponto Por-Ponto - Classes --- 3 25 - 32 - 36 e.50 - Requerente:
A. J. - Renner S.A. Indústria do Vestuário.

Frase de Propaganda Prorrogada
N. 712.172 - E Sempre O mesmo
padrão em qualquer qualidade e tradição - Requerente - Indústrias de Chocolate Lacta S.A. - nas classes: 28
-. 41 -42-43-46-48 e 49.
Nome Comercial Prororgado
N. 708.962 - Fernando Chinaglia
Distribuidora S.A. - Requerente Fernando Chinaglia Distribuidora Soelesiade Anônima.

NOTICIAU
Oposições
Amaro Albino Pimentel (oposição
ao termo 94.730 nome comercial).
Amaro Albino Pimenta' (oposição ao
termo 694.732).
The Gillette Co. (oposição ao termo 693.302 marca Protec).
The Gillette Co. .(oposição ao termo 693.304 marca Provatec).
Unilever Limite(' (oposição ao termo 694.749 marca Ganso).
William Pearson Limited (oposição
ao termo 694.983 marca Pirsen).
Nestlé S.A. (oposição ao termo
694.211 marca Mila).
Dr. Babor & Co. (oposição ao terroo 694.175 marca Barbarei).
Adam Opa]. Aktiegesellschaft (oposição ao termo 693.929 marca Olímpia).
H. Bahlsen Keksfabrik KG (oposição ao termo 693.760-A marca Keiks).
Cia. Cervejaria Grahma (oposição
ao termo 689.485 marca Gratuna
Chopp).
Sermaq Comércio e Representações
Ltda. (oposição ao termo 701.705).
Produtos Alimentícios Abaete Ltda.
(oposição ao terra° 693.362 marca
Abaete).
Casa Costa ',toa. (oposição ao termo 693.486 marca Costa).
Cimbral Comércio e Indústria de
Mármores Brasileiros Ltda. (oposição
ao têrmo 693.615 marca Cinbral).
Francisco
Indústri:-. de Calçados
Rosifini S.A. (oposição ao 2ermo
695.710).
S.A. Armando Bussetti Comercial
e Importadora (oposição ao termo
693.689 marca A E C).
S.A. Armando Bussetti Comercial
e Importadera (oposição ao termo
693.690 marca A B C).
S.A. Armando Bussetti Comei zial
e Importadora (oposição ao termo
693.691 nome comercial Metalúrgica
A B C Ltda).
Cia. Antantica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos (oposição ao têrmo 693.850 marca Real
SpOrt).
Cia. Antarctica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos (oposão
T
niar. termo 693.358 marca Mais
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Volkswags mei Aizticr.zesei•cthtt
(oposição ao termo 693.446 marca
Rodovolks).
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
(oposição ao termo 693.354 marca
Volk,sslândia tèrmo 693.485 marca
Volkswalter).
Auto Union GMBH (oposição a0
termo 694.914 marca Audiomatic).
Konrad Hornschuch Aktiengesellschaft Werk Weissbach (oposição ao
termo 693.766 marca M D C).
Luis Amado Terínete - Oposição ao
têrmo: 698.990: marca: - Higr - Na
classe 8.
Cervejaria Mãe Preta S.A. - Oposição ao têrmo: 689.995 *- Marca:
Nica Preta - Cl. 42.
Refrigerantes Sulriograndense S. A.
Indústria e Comércio - Oposição ao
têrmo: 693.671: marca Rainha - Classe 43.
Les Successeurs • de F. Cazanove Oposição ao têrmo: 686.698 - Marca
emblemática.
Agrobras Comercial e Industrial S.A.
- Oposição ao tèrmo 696.169: marca:
Agrobras - Cl. 41.
Editorial Bruguera Ltda. - Oposição
ao têrmo: 694.154 - Marca Rei: da
Policia Montada - Cl. 32.
Ludwig: Kummer Austríaco - Oposição ao têrmo 698.754 - Marca Tipiti - Cl. 41.
Ludwig Kummer - Oposição ao termo: 689.755 - Marca: TiPiti - Classe 41.
Recauchutadora Santa Terezinha Limitada - Oposição ao termo 696.986:
marca: Santa Terezinha da Penha Cl. 21.
Prima Eletro Domésticos S.A. Oposição ao termo 692.370 - Marca:
Primacon - Cl. 50.
Cia. de Cigarros Sinimbu - Oposição ao térino 656.110 - Marca: Sinimbú: cl. 41.
Itel Industria de Transformadora Ele(ricos S.A. - Oposição ao térmo
697.650: Classe 8 - Marca: Icei.
B. T. Babbitt, Indústria Química
S.A. - Oposição ao têrmo 692.949
marca: Pro-Lar - na Classe 46.
iCa. Cervejaria José Weiss - Oposição ao tèrmo: 694.430 - Marca:
Soda: Cl. 43.
Simão Neumark e Cia. - Oposição
ao tèrmo: 696.448: marca Helemil: Classe 36.
Carlos Alberto Cirino da Silva Oposição ao termo 662.417 - marca:
Saionara:,c1. 8.
Colgate Palmolive- Company - Oposição ao têrmo: Myl Rose - tèrmo número 693.406: cl. 48.

National Dairy Products Corporation
- Oposição ao tèrmo: 691.486 - marca K - Classe 41.
Villasbôas S.A. Industrias de Papel
- Oposição ao térmo: 691.919 - marca: Belacap: ci. 17.
Luiz Rey Caiou (oposição ao termo
Planenge Planejamentos e Engenha696.896 marca Apartotel).
Ltda. (aposição ao têrmo 697.524
Luiz Rey Curou (oposição ao termo ria
marca Planeja).
696.894 titulo Apartotel).
Pedro Moacir de Siqueira Filho (opoSequeiros & Cia. (oposição ao ter- sição ao termo 699.410 marca Imperamo '89.950 marca Telecir).
dor).
Sociedade Civii de Intercâmbio LiElias Gomes Maciel (oposição ao
terário e Artístico Socila Ltda. (oposição ao têm.) 697.710 marca Socila). têrmo W3.681 marca Montreal).
Sociedade Civik de Intercâmbio LiCafé Romance Ltda. (oposição ao
terário e Artístico Socila Ltda. (opo, têrmo 699.321 marca Do Lar).
.
sição ao termo 697.711 titulo Socila).
FL Kanitz Ind. Químicas Ltda. (opoScal Rio, Indústria e Comércio de sição ao têrmo 698.603 marca Kanitzl.
Artigos Rurais S.A (oposição ao terConsultec E q uipamentos Técnicos 1./.
mo 697.197).
tintada (oposição so têrsao 698.9251.
Libra S.A. Gráfica 9 Editora (opoExportadora e Importadora Colorado
sição ao termo 696.992).
S.A. (oposição a term 696.986 mar.
S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- ca Colmado).
tarazzo (oposição ai, têrmo 693.735).
Cia. Brasileira de Material Elétrico
UnilevPr f. imitN-í (op osição ao têr(oposição ao termo 697.415 marca Conmo 694.75 marca Solar).
tei)
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Bendix 1 1v Applianaes do Br..:-.l' Werco Cettli:Td0 e Ird. Ltda. (opoItida
R ao'd .s
- 1. ti C. •
• •1
S.A, (oposição .10 termo 695.691 riam sição ao tanta) 693.9W marca Weco). I A.
;.,
.o té
adi . ;
a t.';
trem 1.•pa
ca Karena).
Baeta-iam_ Group Limittd (oposição 'ao .Rail'ortatic 1.
1 .):›re • • ,s Ardia
Ia
-Prima Eletro Domésticos S.A. (opa- teimo 1.1J).:Yib marca Ampican).
Pari:uma Cata S A B (...180500 )
:t 1
1 f•z97..'•;:'. t”. •c
sa ao a termo 697.019 marca Primos).
ESM) r;ISik (h? Percole° S.A. j •é..ax, t)4.151, marca CL P Cra me d:
• tefca).
í%1.Dedini S.A. Metalúrgica (opoai- (o)'osiçao ao termo (03.668 marca .. ao a lezt profunda) .
; Marve:s Cimo S A. aa•o•: .
çaa ao termo 693.7a6 marca NI D C). P V Cl.
Lajaa Refinar S. À. (otio••1(;:".o
o (armo 6 1a). 556, rim roi 1 3 l•
, .1 • . .
Dadini S.A. Metalurgica (opoaComina Glias Woraa (oposiçáo ao ténia) f a 9.648. marca Otailitex).
I Saptaaia S. \ . 1.(.-ss
i; , •
ção ao termo 693. -i57 maraa M D C). termo 695.335 marca 1312X).
Soc. Brasileira de Obras Técnica s • (epos:(•.*k.
..0‘;
Gráfica 1 7alitora Aurora Lula. (opc- Lojas Rivo S.A. (oposição rio termo
Brasotee Ltda. (oposição ao taiano tia ) .pucaia) .
siçao ao termo 693.797 marca Aurood. 655.396 marca Lucro Positivo)
69i5.734).
Fel
Diferr..: I)iso dmk1,11,,
Gráfica Editora Aurora Ltda. (opoMalharia Nobreza Ltda. (oposição ao Bana Confecçã'es Ltda. (oposição ao
topasição ao P. n1 ;010 70,1
siçao ao termo 693.798).
termo 695.418 marca Noblet Tricota). ic;o1,)
094.479. marca Bei-alou).
Ferral).
Ind. e Contarcio São Paulo Auto D Giosa Ind. Gráf1cas S.A. (opoalMainesout Mining And Manufactit
Disval Ltda. Soc. Cava 1)o;•.: ai
Acessorios Ltda.
toporação ao termo çao ao termo 695.559 marca Consyl).
'
694.1)91.
laanteco S.A. Empreendimemos Téc- raia Co (oposição ao termo 694.063). ia de Valores (oposa ao ao ti araMinnasota Mininq And Manufactu- 695.485. marca Roa!).
Aplican Aplicadora Capitais ae nicos e Comerciais (oposição ao termo
ring Co (oposição ao termo 694.061 Elnabra S. A. f'.1etriria
N
•,1.1
Desenvolvimento do Norte e Nordess:e 696.973 marca Emitec).
Brasileira (oposiçã,-) .10
Lula. (oposição ao termo 695.023 nome
Cia. Industrial e Comercial Braamo- 694.065 - 694.066).
Elen Engenaaria de Eletricidade Li- marca Sayonara).
comercial Aplik S.A. Crédito Finan- tor (opoaição ao teimo 696.754 marca
mitada (oposição ao temi° 697.858 Brastec).
ciamento e Investimento).
Casa Petinena 5 A.
Waldemar Mattos (oposiao ao tarLojas Rivo S.A. (oposição ao termo marca Elan).
Importa,lora
• •:*•, 'a
. .
Chapéus
Vicente
Cura
.
S. A. (opta
am 692.948 marca Ganabilex).
-. 694.711).
Irmãos Pugliese S.A. Instalações CoLojas laivo S.A. (oposição ao termo sição ao termo 692.665, marca Curi). 699.
1s1:64
a a7) K ritz (up
•^
Convem Cia. Nacional da Veículos 698.8761.
mércio e Ind. (oposição ao termo .. 694.713 - 694:715).
.
Bril S.A. Ind. e Comércio (oposi- Motorizados (optoição ao termo ...
Isaac Kritz (oposição sio t al'ala a
69'2.644).
Escritório Confisa Ltda.
(oposiç'to çào ao trino 695.605).
698.886
marca Somavas).
ao térmo 693.005 marca Confira).
Retifica de Motores Botucatu Lula.
Jorge Dolabane (oposição ao termo
Carlos Pereira Indústrias (atonta... a.
Emprêsa Cairu de Transportes S.A. (oposição a (ermo 694.752 marca Bo- 699.120. marca Serra da Bocaina).
A. (oposição ao tanta) 701.1621.
(oposição ao termo 697.135 marza rucatu) .
Ind. Mecânica Phenix Ltda. (oposiSão Paulo A 1p argatas S. A. aia,Transcairo).
Calmica Indastrial Fidalga Lufa. - aao ao termo 693.909).
Com.
siçâo n)a terrno 6 0 (.762
Auto Rent Locaçaio e Cotnércio ie (oposição ao têrmo 693.923, marca
Ceirinc (oposição ao termo (96.758. rio).
Veiculos Ltda. (oposição ao termo nú- Jacaré).
titulo .Organização Cir Ltda.).
Humale 011 ta Ratinino Co (oraa.,a0
mero 698.989 marca Autoreni).
Cia. Industrial e Comercial BramoLoja Olympia de Campinas Comér- ao têrmo 698.313) .
Auto Rent Locação e Comercio de (ar (oposição no ténias 696.734).
cio e Representações Ltda. (oposição
Casa Mudam Moda.'. e Ctmnle, tA
Veículos Ltda. (oposição ao
tértna Transparaná S. A. - (aposição ao
ao tema, 694.270, marca Olattpia).
Ltdo. (oposição ao tênias 696 ". l ii
698.991).
têm° 695.833, titulo Tianaparra).
Sidol Werke Siegel f*, Co (oposição Cia. Cervejaria Caracu (oposição ao Comercial e Imobiliária Vale do Sul Sunbeam Anti Corrosivos 1 imetad
Ltda. (oposição ao teimo 694.481. si- (oposicão ao térmo 694.364 -- a; iam
ao termo 694.167 marca Solmar).
termo 693.250. marca Carabina).
nal de propaganda Sacylandial
Anti Sumi.
!artificio Sulriograndense S.A. (opoFábrica de Molas Cafelámlia Ltda.
laboratórios Andramaco S. A. (;,(1 nsição ao tanito 698.995 marca
Indústrias
Apollo
Reunidas
Antonio
(oposição ao taram 694.654).
sição ao ti-mo 603.823 -- marca a:iePtin Kent Ltda. (oposição ao tênno Narvaez S. A. (oposição ao tèrmo na' cocos).
& CSPA (oposiçáo ao !arBozzano S.A. Comeraial Itatiaia:1 e 696.2C().
694.762, marca Apoio).
694.0ã3 -- marca Vespeletric .
Importadora (oposição ao tértno narrar°
Comércio de Peças e Acessórios para mo
Carv ia ria Cifram (oposição no Automóveis Chuca Ltda. (oposição ao Alcantara Machado Comércio e
694.174 marca Gea Bel).
Empre ., ndimentos Ltda. iopoiaçato ao
Bozzano S.A. Comercial Industrial e (anuo 693.103. titulo !D).
tenno 694.815. marca Chuba).
térmo 695.042 -- Título saião de
Importadora (oposição ao termo número
Lah • fadigaria Ltda. (oposição ao
Suiwa Ind. e Comércio S. A. (opo694.175).
termo 599.554).
act). :..4. enwerk Akt Sgesellacart
ilO
sição J1 , ) térmo 694.999. marca Swiza). 1"V
Reserva S.A. Crédito Financianicato
Aço 'T'orsirna S. A. (oposição ao Combinai Tintas S. A. (oposição ao st000siçã
tétano694.310 -- ma.re a
tec o. ao této
e investimentos (oposição a tétano .. têrrno 694.769. nome comercial Altuni- teimo 702.296, marca Carpo!).
Comercial e Tmobiliária Vale do
700.751).
aio Thor Ltda.).
J. R. Geigy S. A. (oposição ao Sul Ltda. (oposição ao Jarmo 69a.1sa)
Reserva S.A. Cradito ilananciamanto
Oficina Mecanica Santos tida.
Metalúrgica Faulhaber S. A. (opo• tênno 695.138, marca Serviço DDT).
e Investimentos (oposição ao tcérmo
(oposição ao &irmo 694.6771.
sição ao termo 694.832).
700.750 marca Reeerva).
J. R. Geigy S. A. (oposição ao
Soc. Nacional de Representa' (i..s
H F Santoro (oposição ao tétano nu, - . Metalúrgica Faulhahar S. A. (opo- térmo 695.139).
Ltda. (oposição ao térmo 696.04 •
sição
ao
térnio
694.733).
mero
696.191 ) .
J. R. Geigy S. A. (oposição ao marca Some).
Kaspar Winkler ti Co. Inhaher Dr termo 695.140- 695.141 - 695.137)
Auto Rent. Locação e Coménao
H 14 Santoro (oposição ao ténia) ..
nrlienker
Winkler (oposição ao termo Amaro Albino Pituentel (oopsição ao Veículos Ltda. (oposiçito ao terna' .
696.190 marca Central).
698.950 - marca Autorcni) .
Carbocloro S.A. Ind. Ottimicas (opa . 694.364) •
térmo 694.731. marca Emcasa).
Auto Rent. Locacão e Comércio de
sição ao termo 696.458 nome cosarrcial Companhia Luz Stearica (oposição no
Amaro Albino Pimentel (oposição ao Veículos (oposição ao têm() 690 W:71
Carbocalcio S.A. Ind. e Comércio). termo 695.0821
tarmo 694.733).
Auto Rent. Locação e Comércio de
H. Bahlsens Kksfabrik
a
K. G. -•
Carbocloro S.A. Ind. Quimicas topoLaboratório Lutécia S. A. (oposição Veícu l os Ltda. (riposte:to ao termo .
(oposição ao termo 691.368, merca Ta ao termo 700.973).
sição ao termo 696.4591.
698.988 - titulo Autoreni).
Unilever Limitei (oposição ao termo teia).
Perfumaria Lopes Ind. e Comércio Joa113 4ria Carioca Ltdo tono~e
ao têm° 702.149 - marca Carin a n ).
691.744).
Comercio e Indústria Matos Rocha S. A. (oposição ao termo 701.693).
D'Abronzo S.A., Comércio e tuIl4csbla S. .1. (o p osição ao termo dústria de Rebidos inoosicão ao tf rLab . iBosintet i ta S. A . (oposição ao i S. A. (oposição ao têrtno 698.912) .
695.433)
.
tê:mo 693.396).
mo 698.9'".
Soenge Sociedade de Engenharia GeK unt o rweger 8.• Cia. Ltda, tonaMesbla S. A. (oposição ao tarmc
Laboratorios B:osintatica S.A. (opo- ral Ltda. (oposição ao termo 693.952.
sicão ao t a rmo 6P5.P94 marca Pra695.434 - 695.435 - 695.650 sição a termo 6)3.395 marca iPnhalar). marca Sonoel (.olorado).
tecal' .
Laboraterapica Br:stol S.A. bulas- Emeo Rádio Ltda. (oposição ao la- 697.41? -- 698.245 - 698.751 -6 0 8965) .
Soe. I3raailoira de S-r(•icos
tria Química e Farmacétitica (oposição mo 693 960. marca laminco).
ao termo 693.399).
F. Conte S. A. Ind. e Comércio cos e Econômicos Ltda. Rrautee (nonErmelinclo Sturion (oposição ao tertitulo Bra-Termo Aço S.A. (oposição ao ter- mo 694.040 marca Boa Vista).
(oposição ao térino 695.793. marca MO° ao térmo 696.:34
tee) .
A M) .
mo 694.100 marca Termo).
William Remid a de Castro o)'a-laiS A. Ind. Reunidas F Matarazzo G-' 11'""5" Anka Lula. (o iwta:19 a° J. B. Dias ka Cia. Ltda. (oposição ca° ao termo 699.241 -- marca São
(oposição ao armo 694.044 marca For. termo 694.043; marca Aara).
o termo 695.746. marca Babynil) .
Mão").
Soc. de Imoveis Brasileira Ltda. So a Cia. Industrial Farmacêutica (oPoi
tunella).
Transportadora Diana Ltda (aipoSom-mete Rhodiaceta (oposição ao ter- aibral (oposição ao termo 694.073),
ç ão ao temo 700.440).
ao termo 699.6141.
Plásticos do Brasil S. A. (oposição Cia. Industrial Farmacêutica (opu- sieão
mo696.39( marca Sergal) .
Coroe Comércio e Tini S.A. «moe
Societe Rhodiaceta (oposição ao ter-.ao trtma 694.093. marca Plasticola). s ição ao termo 700.441. marca CIQ) • s oao térmo 695.813
marca CoProver Serviços Técnicos de Promomo 696.391 marca Sergal).
Cia. Industrial Farmacêutica (oposi- faço).
Societe Rhodiaceta (oposição ao kr- eões de Mediações Ltda. (oposição no ç ão ao termo 700.44Z).
Comercial de Máquinas e
têrmo 694.09 8. marca Provai).
mo 696.392 marca Seroai).
Cia. Antaratica Paulista Ind. Brasi- Motores Ltda. (oposição ao térmo
Societe Rhodiaceta (oposição ao ter- 'Ilesa Ind. Brasileira de Embalagens leira de Bebidas e Conexos (oposição 697.574 - marca Cannen's1.
João Batista Vieira Bastos (oposiano '396.393 marca Sergal - termo nú- S. A. (oposição ao temm 694.142 ao tarmo 694.210. marca Prata Real).
aáo ao tèrmo 576.5511.
mero 696.396 marca Sergal - termo marc a Escamatic) .
Kaisar ken Corp (oposição ao têrmno Otto Augusto de Lima & Cia. Lida
696.397 marca Sergal).
K. thutrweger f Cia. Lida. (op.). 6 94.417. titulo Auto Mecânica Topa (oposição ao tanino 701.078 - marca
Cerâmica São José Guaçu S.A. (opon'0 te r mo 695. 49 2. titulo
r .tela .1.
Transotto) .
sição ao termo 693.856 marca '3..mb1e-4a,).
failacer Limitei] (oposição ao termo. Carlos Pereira Indústrias Quaaarais
mática).
indústrias 12. amidas M ,.• W a irsott ai • - .a .
S.A. (o posição ao Orna° 701.461
mar a) Snatnik).
marca EmbiPmárica1.
Cerâmica São José Guaçu S.A. (opa- A. (a/Posição ao termo 701 9(4. mar -n
''''•
.'r
Ltda.
(oposição
ao
termo
Unilova a Litr' • - •1 I 0 , 10 ,:it • ão ao titr.
alça° ao termo 693.855).
Auto Mate).
• 04.750)
mo 694.748 - marca Aurora Boreall.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de aardo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:

§ 2 9 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedida durante 30 dias_
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados

leno e poli-propileno, caracterizado por compreender a misturação de um polímero solúvel em
plastificante na poli cc olefina, a
fiação por fusão da mistura em
filamentos, a formação de uma
mecha com vários dos ditos filamentos, o encrespamentos da dita
mecha com 6 a 16 encrespamentos
por centímetro linear de mecha,
o aspergimento da mecha encrespada com um plastificante orgâPontos coractersticos
líquido, a transformação da
1.° Um processo para fabricar nico
mecha
em um bastão filtrante e
filtros para fumaça de fumo, de o _onvelhecimento
bastão filcomposições de poli « olefina, trante para produzirdo
a plastificacaracterizado por compreender a ção
do polímero solúvel em plasmistura de um polímero solúvel tificante
pela qual o bastão filem plastificante na poli cc olefi- trante se torna
rígido.
na, a fiação da mistura em fila5°
O
processo
do ponto 4, camentos, formando uma mecha com
vários dos ditos filamentos e o racterizado pelo fato do polímero
aspergirnento da mecha com um solúvel em plastificante ser uni
plastificante orgânico, fc6nando escolhido do grupo formado de
com a mecha um bastão ou bas- (1) ésteres de poli-acrilatos e potonete filtrante e o envelhecimen- li-matacrilatos de álcoois alifátito do bastão filtrante para pro- cos saturados que contém sómente
mover a plastificação do -políme- um grupo hidroxila e 1 a 18 átoro solúvel em plastificante pela mos de carbono, (2) poli-estireno, (3) ésteres poli-vinilicos do
qual o bastão se torno rígido.
ácidos alifáticos saturados, áci2° Um processo para fabricar dos êstes que tem stimente um
filtros para fumaça de fumo, de grupo carboxila e 2 a 18 átomots
composições de poli cc olefina, in- de carbono, (4) acetatos de pocluindo composições de poli-eti- livinila de aldeidos alifáticos saleno e poli-propileno, caracteri- turados contendo sõmente um
zado por compreender a mistura grupo carbonila, (5) poliésteres
de um polímero solúvel em pias- de ácidos di-básicos saturados e
tificante as poli cc olefina, a fia- alcois di-hidroxilados alifáticos
ção por fusão da mistura em fi- saturados, (6) nopineno polimerilamentos, a formação de uma me- zado, e (7) ésteres calulósicos de
cha com vários dêsses filanrientos, ácidos meno-carboxilicos alifátio aspergimento de mecha com uni cos; e onde o plastificante orgâlastificante orgânico , liquido, a nico líquido e escolhido do gruformação com a mecha, de um po constituido por (1) ésteres
bastão filtrante e o envelhecimen- orgânicos líquidos de alto ponto
to do bastão filtrante para pro- de abulição, preparados por estemover a plastificação do polímero rificação de ácidos meno, di e
solúvel em plastificante pela qual tri-carboxilicos com alcoois, glio bastão filtrante se torna rígido. cerina e glicóis, (2) poli-propileno-glicois epoli butileno glicois
3.° Um processo para fabricar insolúveis em água, e (3) óleos
filtros para fumaça de fumo, de minerais encorporados, leves, mécomposições de poli cc olefina, in- dios e pesados.
cluindo composições de poli-eti6.° Um processo para fabricar
Jeno e poli-propileno, caracteri- filtros para fumaça de fumo cazado por compreender a mistura racterizado por compreender a
lamentos, a formação de unia me- fiação por fusão de uma mistura
cha com vários clêsses filamentos, de partes iguais de poli-propileno
de um polímero solúvel em pias- e poli-rnetacrilato de metila, para
tificante as poli cc olefina, a fia- formar filamentos, a organização
por fusão da mistura em filamen- dos filamentos em unia mecha de
tos, a formação de uma mecha aproximadamente 35.000 filamencom vários dêsses filamentos, o tos; o encrespamento dos filaencrespamento da dita mecha, o mentos com aproximadamente
aspergimento de mecha encrespa- 11,7 encrespamentos por centída com um plastificante orgânico metro, o aspergimento da mecha
liquido, a formação de um bas- encrespada com plastificante fiatão filtrante com . a mecha, e o lato de tli (metoxi-etil), a conenvelhecimento do bastão filtrante densação da mecha para formar
para produzir a plastificação do um bastão cilíndrico, o envolvipolímero solúvel em plastificante, mento e a vedação com papel filpela qual o bastão filtrante se tro em tôrno do dito bastão e o
torna rígido.
envelhecimento do dito bastão en4.° Um*processo Para fabricar volvido para produzir a plastififiltros para fumaça de fumo, de cação do poli-propileno, pela
composições de poli cc olefina, in- qual o bastão filtrante se torna
cluindo composições de poli-eti- rígido.

TÊRMO N.° 129.377
De 23 de maio de 1961
Eastman Kodak Company —
Estados Unidos da América.
Título — Um processo para
produção de filtros rígidos para
fumaça de fumo e filtros rígidos
para fumaça de fumo assim produzidos.

7.° Um processo para fabrica
filtros para fumaça de fumo, caracterizado por compreender a
fiação por fusão de uma mistura
de partes iguais de poli-propileno
e poli-estireno para formar filamentos, a organização dos filamentos-em uma mecha de aproximadamente 20.000 filamentos, o
encrespamentos dos filamentos
com aproximadamente 9,82 encrespamentos por centímetro, o
aspergimento da mecha encrespada com plastificante de ftalato
de dietila, a condensação da mecha para formar um bastão cilindrico, o envolvimento e á 'vedação com papel de filtro em tôrno
do dtio bastão e o envelhecimento do referido bastão envolvido,
para produzir a plastificação do
poli-propileno, pela qual o bastão
filtrante se torna rígido.
8.° Um processo para fabricar
filtros para fumaça de fumo, caracterizado por compreender a
fiação por fusão de unia mistura
de 70 partes de poli-etileno e 30
partes de poli-nopideno, para
formar 'filamentos, a organização
dos filamentos em uma mecha de
aproximadamente 18.000 filamentos, o encrespamento dos filamentos com aproximadamente 12,6
encrespamentos por centímetro, o
aspergimento da mecha encrespada com óleo mineral leve, a condensação da mecha para fo:mar
um bastão cilindrico, o envolvimento e a vedação com papel de
filtro em tôrno do dito bastão e
o envelhecimento do referido
bastão envolvido para produzir a
plastificação do p oli-etileno, pela
qual o bastão filtrante se torna
rígido.
9.° Um processo para fabricar
filtros para fumaça de fumo, caracterizado por compreender a
fiação por fusão, de unia m'stura
de 75 partes . de poli-propiieno e
25 partes de poli-acetat,) de vinua, para formar filamentos, a
organização dos filamentos em
uma mecha de a proxidamente
8.000 filamentos, o encrespgmen
to dos filamentos com aproxima
damente 7,85 encrespamentos por
centímetro, • e o aspergimento da
mecha encrespada com uni piastificante de tri-acetato de glieerol,
a condensação --da mecha para
formar uni bastão cilindrico, o
envolvimento e a vedação com
papel de filtro, em tôrno do dito
bastão e o envelhecimento do referido bastão envolvido pare produzir a plastificação do peri-propileno, pela qual o bastão filtrante se torna rígido.
10. Uni processo para fabricar
filtros para fumaça de fumo, caracterizado por compreender a
fiação por fusão, de unia mistura
de 70 partes de poli-propileno e
30 partes de butirato de polivi-

nula, para formar filamentos, a
organização dos filamentos ein
uma mecha de aproximadamente
32.000 filamentos, o encrespa- mento dos filamentos com apro.
ximadamente 15 encrespamentos
por centímetro, e aspergimento da
mecha encrespada com plastificánte de ftalato de di (metoxietila), a condensação de mecha
para formar una bastão cilíndrico,
o envolvimento. e a vedação com
papel de filtro em tôrno do dito
bastão e o envelhecimento do re,
terido bastão envolvido para produzir a plastificação .do
pileno, pela qual o bastão filtrante se torna rígido.
•
11. Um processo para fabricação de filtros para fumaça de
fumo, caracterizado por compreender a fiação f5or fusão, de uma
mistura de 25 partes de um poliéster altamente polinerizado de
um ciclo di-carboxilico principalmente aromático, e um diól, e 75
partes de poli-etileno de alta densidade, para formar filamentos, a
organização dos filamentos em-o
unia mecha de aproxidamente
15.0' 00 filamentos, o encrespamento dos filamentos com aproximadamente 5,9 encrespamentos
por centímetro, ' o aspergimento
da mecha encrespada com poli
butileno-glicol líquido, a condensação da media para formar um
bastão cilindrico, o envolvimento e aVedação com papel de filtro em tôrro do dito bastão e o
envelbeciment e . do referido bastão envolvido. para produzir a
plastifeacão • do filamento, pela
qual o brstão filtrante se torna
ri gi do.
•
12. Um processo para a fabricação de filtros para a fumaça de
fumo, caracteriza(' opor com p reender a fiação por fusão de uma
mistura de 65 partes de p oli-oropileno e 35 p artes de tri-propl°.
nato de. celulose, para forma- f ilamentos, a organização dos filamentos em uma mecha de aproximadamente 30.000 filamentos, o
encrespament o dos - filamentos
com arirox ; dainente 9(84 encrespamentos por centímetro, o as.
pergimento da mecha encre.em.la
com plastifieante citrato de leietila, a condensação da inee',a
para formar um bastão cilindrico,
o envolvimento e a vedação com
ppael de filtro em torno do dito
bastão e o envelhecimento do ”eferido bastão envolvido para produzir mi plastificação do poli-propileno, pela qual o bastão filtrante se torna rígido.
13. Um filtro rígido para _fumaça de fumo, 'caracterizado por'
ser constituído por um feixe de
filamentos contínuos e encrespados, de uma composição compreendendo ima poli oc (defina, um
polímero solúvel em plastificaun
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Punem:e-o Leia de acordo com o art. 28 do CO"- 3 de Propriedade Industriai;
I 29 Da data da publicaeao de que trete, o 1., xente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedadm domam* 20 dia*
poderão apresentar suas oposições ao Departamento leccionai da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem preJudlimclos.
11n••

e" um plaslificante orgânico, o
TERMO N9 116.295
concentração final de sulfato de amô- de Cl. wolcbli, tipo D. antes de misqual plastificou o dito polímero.
nio no meio estar entre 20 e 25%, Piso/ turada com outros tortoidez, compreender
18 de janeiro de 1960
volume.
não menos do que 4.000 equivalentes de
19. Um filtro rigido para fumaça de fumo, caracterizado por
Glaxo Group Lionted .— Inglaterra.
13 — Processo, de acordo com qual- floculaçâo de eta-toxina tozoidada, por
ser constituído por um feixe de
Titulo: Processo para preparar novas quer um dos pontos de IQ a 12, carac- miligrama de nitrogénio de protina.
filantentos continuoa e encrespa- vacinas purificads.
terizado pelo fato do pH do meio, na 21 — Processo, de acendo com qualquer um dos pontos 18. a 20, caractedos de uma coniPosição quer
precipitação, estar entre 3,5 e 6,0.
Pontes Caraerrrist:cos
rizado pelo fato da toxina do tétano
composição quer compreende
14 — Processo. de acordo com o pon- toxoidada, antes de misturada com ou1 — Processo para preparar novas
ama poli er (defina, escolhida de
to 13, caracterizado pelo fato do p1! tros toxõides, compreender tilo menos
um grupo constiluido de poli- vacinas purificadas, combinadaa, para estar entre 4.5 e 5,0.
do que 500 equivalentes de floculaçâo de
etileno e poli-propileno, uni polí- proteçào de carneiros e cordeiros. con15 — Processo, de acordo com qual- eta-toxina toxoidada, por miligrama de
mero solúvel em plastificante e, tra tétano e doença de rias moles. canitrogénio de proteína.
um plastificante orgânico, o qual racterizado por compreender as fase.s quer um dos pontos de 1 a 14, creude:
cultivo,
e.nacrobicamente,
de
uma
terizado
pelo
fato
do
excesso
de
preci22 — Processo, de aceirdo com qualplastificou o dito polímero.
quer um dos pontos de. 18 a 21. carac15. Um filtro rígido para fu- raça toxigónica de Cl. valeta tipo I), pitante ser removido. peia diállee.
maça de fumo, caracterizado por num seu riem de cultura; eeparaçao das
16 — Processo, de acordo com qual- terizado • pelo fato da toxina tozoidada
ser constituído por um feixe de bactérias cio meio: conversão da era- quer um dos pontos precedentes, carac- de Cl. wolchii, tipo B, antes de misturada com outras toxinas. compreender
e protoxina, no meio separada,
filamentos encrespados .continams. toxina
em tozoide e protoxce .le: conversão de terizado pelo fato do toxedde purificado. não menos do que 3.000 equivalentes
de uma composição constituída protoxelde no meio rui toxdide, peio depois da reoçáo do precipitante, ser de floculação de beta-toxina toxoidada,
por partes iguais de poli-propile- trataineuto com uma enzima proteolitica; absorvido num suporte farreaceutico.
por miligrama de nitrogénio de proteina.
no e poli-meincrilato de menta. prec:pitação de toxdide do meio. de
17 — Processo, de acordo com o pon23 — Processo, de acordo com qualcontendo plastificante de Italaid modo a deixar no meio a maior parte to 16, caracterizado pelo fato do suum dos pontos de 18 a 22. dato
de dl (metoxi-etla
do material nitrogenado indesejado; re- porte ser o fosfato de aiumini ou hi- quer
racterizado pelo fato da beta- toxina
16. Um filtro rígido para fu- da.solução de toxedde precipitado em dróxido de alumínio.
to:Mede de Cl. wolchil, tipo C, antes
maça de fumo, caracterizado por água; reluoçao tio precipitante remanesde
misturada com outros toxeddes, comIS
—
Processo,
de
acordo
com
qualser conslituido por um feixe de cente na preparação de toxóide, e mispreender não menos do que 3.00 equlo
filamentos encrespados contínuos turando de toxina de tétano toxoidada quer um dos pontos de 1 a 17, carac- vaientes de fioculaçáo de beta-toxina aca
terizado pelo fato da eta-toxina taxai-de uma composição constituída com ele.
dada purificada de Cl. wolcbtl, tipo D. 'toldada. por miligrada de nitrogénio de
de • aproximadamente . 75 partes
2 — Prceesso. de rdeirdo com o pon- ser misturada com toxina de tétano to- proteína.
de poli-propileno e 25 parte k de tol, caracterizado peio fato do meio 'toldada, beta ou beta-toxina toxoidadas
21 — Processo, de acordo com qual,
poli-est i rente contendo plasi i fi- de cultura para o Cl. welchi, tipo D, de Cl. wolchii, tipo B. e/ou bota-toxina
quer um dos pontos de 11 a 23, caraccante de ftalato de di-clila.
ser me digesto cozi/natio° de carne de toxoidada de Cl. wolchii, tipo C.
terizado pelo fato das toxinas toxolda17. Uni filtro rigida para tu19 -- ProceSso, de acordo com qual- das de Cl. wolcbll. tipos B e C. serem
Maça de fumo, caracterizado por
3 _. proeeeso. de acordo com o ponconsistir de uni feixe de filam • n- to 1 ou 2. caracterizado pelo fato do quer um dos pontos de 1 a 18. carac- preparadas pelo: cultivo de uma raça
toxigénica de Cl. wolchil, tipo B oil
tos confiamos encrespados de uma pH do meio de cultura ser de 8,0, apto. terizado pelo tato das toxinas toxoida- tipo C. num seu meio de cultura; sedas
:Lerem
abzorvidas
em
partidas
sepacomposição compreendendo cèr- ximadarnente.
•
radas do um suporte farmactutico, an- menção das bactérias do meio; toxolche
ca de 70 partes de poll-elileno e
4 — Processo. de aceirdo coro qual- tes do misturatnento.
ção da toxina no anelo separado; Pra•
30 partes de poli-nopineno, con- quer um dos pontos de 1 a 3. caraccipitação do tomilide do melo, de mode
Processo,
de
acordo
com
o
pon20
—
tendo óleo mineral leve encor- terizado pelo fato de Cl. welchil, tipo
a ;idear no meio a maior parte de
to
18,
ou
poio°
19,
caracterizado
pelo
pado.
D. ser cultivado, aproximadamente. a
meio nitrogenoso indesejad; redissoluçlt
18. Uni filtro rígido Para firma- 37°C, por. aproximadamente, 18 lio fetoda eta-toxina toxoidada purificada do toxdiale precipitado em água, e remai
ça de forno. caracterizado por ras.
çào do procipitante residual remanesces.
consistir de 11111 feixe de filamen
te na preparaçao do toxdoide.
5 — Processo, de acordo com qualtos contínuos encrespados, de quer um dos pontos de
REVISTA TRIMESTRAL
23 — Processo, de acordo com quab
1 a 4, caracuma composição que compreenle terizado pelo fato da eta-toxina e proquer um dos pontos de 1 a 24, carme
DE
cérea de 75 parles de poli-Vo. toxina serem convertidas em tom:lide e
terizado pelo fato da toxina do Wang
JURISPRUDÊNCIA
pilem) e 25 parles de acetato de protoxedde pelo seus tratamentos com
toxoldada ser preprada pelo; cultivo 411
polivinila, contendo fri-acetatode aldeai° férneco.
Cl. totani num seu meio de cadente(
DO
d . . aliou()) como plastificante.
sepraaçâo das bactérias do meio; toxol.
SUPREMO
TRIBUNitl.
—
Processo,
de
acts:do
com
o
pau19. Um filtro rígido para fumadação da toxina no meio sep arado: Pd*
çt de fumo, rtaracterizndo por to 5, caracterizado pelo fato da conFEDERAL
eipitaçao do tozolde do melo, de soda
centração de aldeído térmico no meio
co-sistir de uni feixe de filamen- ser de 1% por volume.
a deixar no meio a maior parte do maVOLUME 34
terial nitrogenoso indesejado; redigido.
to: contínuos etnerespados, de
7 — Processo, de ao5rdo cora o ponPasciculo
1
—
outubro
de
1965
çâo do precipitado em águia remo*
urna composição que eomproende to 6, caracterizado pelo fato do meio
— Cr$ 1.500
çâo do precipitante residual remanesceu.
arca de 70 partes de poli—pro- ser incubado com aldeído férmire por
-e na preparação de toxeide.
pilem) e . 30 parles de poli-vinil- 14 a 18 dias, aproximadamente a 37°C.
Pasciculo O — novembro de 1965
bulira!, contendo flauteio de di
—
Cr$
1
800
26 — Processo, de acordo com o poli
8 — Processo, de caórdo com quai(metoxi-etilat, como plastificante. quer um dos pontos de 1 • 7, caracea 24. caracterizado pelo fato,do prede
A
Revista
Trimestral
de
Juris20. Um filtro rigido para ia- terizado pelo fato da enzima proteold
&tante ser o sulfato de arneolo; estam
prudência do Supremo Tribunal Fedo a concentração de sulfato de amômaça de fumo, caracterizado por tica usada ser a tripzina.
deral contém a matéria que. antenio no meio. naprecipitação. entre 29
consistir de um feixe de filamen9 — Processo, de acordo com o poro.
- 45%, peso/volume: estando o pH. na
dormente. constituis • Apenso ao
tos contínuos encrespados, de to 2. caracterizado pelo fato do meio
erecipitaçao, entre 4.0 a 6.5uma composição que compreende
Diário
da
Justiça.
ser incubado com tripzina, por 30 a90
27 — Processo para preparar novata
férca de 65 partes de poli-propi- minutos, aproximadamente a 37°C.
A' VENDA:
4 erinas purificadas substandalmentd
leno e 35 parles delr i-pionato de
10 — Processo. de acórdo com qual-nulo acima descrito e especificado cota
celulose, contendo citrato de tri- quer um dos pontos 1 a 9, caracterNa Guanabara •
-oferenda a qualquer um doe exempto'
etila, como plastificanie.
zado pelo fato de toxeede ser precipiSeção de Vondas:
preparaçdo.
. A requerente reivindica de tado do meio, pela adiçào mie sulfato de
Av. Rodrigues A lves I
A
requerente reivindica de aceedo com
acdrdo com a Convenção Inter- ampnio ao meio.
Agenua 1: Ministério da Pazenda
Convenção Internacional, e o Art. 21
nacional e o art. 21 do Decre t o11 — Processo, de acordo com o ponAtende-se a pedidos pelo Serviço
-io Decreto-Lei n9 7.903. de 27 de agõso
lei ri." 7.903 de t7 de adisto
to 10, caracterizado pelo fato da con
.0 de 1945, a prioridade do correspono
de Reembolso Postal
1945, a prioridade do correspon- centração final de sulfato de arnonio
dento pedido depositado na Repartição
dente pedido depositado na Re- no meio eatnr entre 15 e 30%. 1:dm/vo
ern Brasília
.te Patentes da Inglaterra, em 20 de
partição Je Patentes nos EE.UU.
Na sede do D.I.N.
-lume.
teneiro de 1959, sob rt9 2.145.
1
da América, em 23 de mato de
12 — Processo, de acordo com o pon.
1960, sob n.' 30.916.
(N. 1.22.4 — 4-1-65 — Cr$ 36,00). •
to 10, ou 11, caracterizado pelo fato da
•••nn•••n•nn•••nn1
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MARCAS DEPOSIT4DAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
Dertaresuilk:
íg meta o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar Wall opog.çõea
da
propriedade
Industrial
aquela
que
se
julgarem
prejudicados
oca
a
coimai°
do
~Co
requerido
rudonei
Termo n.° 713.627, de 30-9-65
Nice Margarida Pereirsi Mendes
Guanabara

Mó

o

0‘.
*çê
.tçe

ír.

Ç;r0

\
t"‘4°

Classe 3`
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.° 713.628, de 30-9-65
Cia. Química Duas Ancivas

São Paulo

café em pó e em grão. camarão, canela,
em pau e em pó, cacau. carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
mate. hortaliças. lagostas, lingue.s. leite
goiabada, geléias. berra doce, hera*
dura& grânulos, grão de bica, gelatina
coadensada leite em pó, legumes em
nica. coalhada, castanha, cebola, condi.
; mentos
para alimentos, cotorantes
chouriços, dendê, doces, doces de tratas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilha,. enxoval, extrato de ar
mate, farinhas alimenticias, lavas, fé
cuias, flocos; farelo, fermentos, leilão
figos, frios. frutas sécas naturais e cria
talizadas; gricose. goma de mascar, gor.
conserva. lentilhas, linguiça, louro, mas
ias alimenticias, mariscos, manteiga
margarina. marmelada, macarrão. massa de tomate, mel e melado. mate, massas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nora,. óleos comestíveis. ostras, ovas,

pites, patos, prlines, pimenta, pós para
padms, piches, peixes, presuntos, oa.
ais. petit-pois, astilhas. pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para ani.
maa, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas en.
latedas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, teimaras, talha
rim, tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Têrrno n.° 713.632, de 30-9-65
Jorge Vilela de Almeida
São Paulo

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns Impressos boletins, catálogos. edições impressas, revistas, órgãos de publicidades. programas radiofónicos. rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Tèrmo n.° 713.629, de 30-9-65
Lahyr Bezamat de Oliveira
Rio de Janeiro

FRIXON
Indústria Brasileira

fertilizantes, fosfatos, glicose para fins
veterinários guano, herbictdas, inseticidas, preparações e rodutos inseticidas.
preparações e produtos inseticidas, no.

tadamente fungicida*
'ramo n.° 713.633, de 30-9-65
Acrisol - Plásticos Indústria e
Comércio Ltda.

efb4•

Classe 50
•
Impressos oin• geral, papéis de certa,
contratos, papéis de of,cioio, cartões coo
Têrmo n.° 713.634, de 30-9-65
marciais, eevelopes, propectos, recibos,
Padaria e Confeitaria "São José" Ltda. faturas, notas, letras promissórias, notas
de câmbio, apólices, títulos societários,
São Paulo
planejamentos, promoções, investimentos
e empreendimentos de qualquer natureza,
cougona, debêntures, cheques, anúncios,
.
publicidade e propaganda em geral
Tênmo n.° 713.638, de 30-9-65
Segusawnça Imobiliária S. A.
São Paulo
Classe 41 •
Pães, biscoitos, bolachas, coces, Poios,
queijos, manteiga, conservas, compotas,
sorvetes

„ SX0 JOSt.
iiidústria-brasileira

Tenra() n.° 713.635, de 30-9-65
Aparelhos Elétricos Tonelux S. A.
Guanabara

Classe 48
Sabonetes
Termo n.° 713.630, de 30-9-65
Cia. Química Duas Ancoras
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Classes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
21; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31; 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4C,
41; 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 49 e
Expressão de propaganda
Termo n.° 713.636, de 30-9-65
Laboratório Sintético Ltda.
São Paulo

Classe 2
Pará aistinguir: Adubos, ácidos sanitários Apua, desinfetantes e para fins
1 11 3 N)V
IND. BRSTT.lI Rh
sanita ' ios. apanha moscas e insetos (de
goma e papel ou papelão) álcalis. bacOV3V002180tid
C1asm
carraaaticidas
AlLachotras aletria aiho asnargos teri ci das. baraticidas
açúcar nima. ntos oaai animais amido creosol, creosotalina creosoto. desodo
lrtle,itas amendoim araruta ?antes, desinfetantes dealmadores .ex
Classe 3 •
ainn
tveia avelãs azeite azet terminadores de pragas e hervas dam
arro,
nacr.lhau hatatas balas nhas esterilizantes, embrocações p are Uma especialidade farmacêutica .ndicatona ,
bolachas balir". animais. enxertos, tainhas de ossos da no tratamento ela seborréa e da acne
btS, k ;) • +) .
AMBRA

ç'k)

Rio de Janeiro
Classe 8
Letreiros luminosos

;ONSTRUTORA IYEZAMAT

Prorrogação

á\lo

.rd-RISOL:
ji4ciãs-tria"

CODEZ,A

Classe 33
Construção de imóveis em geral e serviços de engenharia
Termo n.° 713.631, de 30-9-65
Oarim do Brasil S. A. - Industrial
Comercial e Agrícola
São Paulo

Têrmo a.° 713.637, de 30-945
Segurança Imobiliária S. A
São Paulo

0

Clasae 50
Impressos em geral, papéis de carta,
contratos, papéis de of.cioio, cartões comerciais, envelopes, propectos, recibos,
faturas, notas, letras promissórias, notas
de câmbio, apólices, títulos societários,
planejameiaos, promoções, investimento*
e empreendimentos de qualquer natureza,
cougons, debêntures, cheques, anúncios,
publicidade e propaganda em geral
Têrmo n.° 713.639, de 30-9-65
Segurança Imobiliária S. A.
São Paulo

Cota

Empresarial N

Classe 50
Impressos em geral, papéis de carta,
contratos, papéis de of,cioio, çartões comerciais, envelopes, propectos, recibos,
faturas, natas, letras promissórias, notas
de câmbio, apdlices, títulos societários,
planejamentos, promoções, investimento!.
e empreendimentos de qualquer natureza,
cougons, debêntures, cheques, anúncios,
publicidade e propaganda em geral
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Termo o.° 713.640. de 30-9-65
Segurança Imobil: ária S. A.

Termo ri.° 713.644, de 30-9-65
(Prorrogação)

São Paulo

Hickok Alanufacturing Co.. Inc.
Estados Unidos da América

Termo n.° 713.649, de 30465
S. A. Philips do Bras%
Eão Paulo

PERSONAL
Classe 8
Rádios
Termo n.° 713.650, -de 30-9-65

TRW Inc. Estadas Unidos da América

TRW

Termo n.° 713.655, de 30-9-6i
Unilever Limited
Inglaterra

,MIRIC
Classe 41
Suascare3as alimentícias e seus prepa.
fados. Ingredientes de alimentos. Es•
sendas alimentícias
Termo n.° 713.656, de 30-9-65
Unilever Limited
Inglaterra

BITEL,

Classe 50
Classe 6
Impressos em geral. papas de carta.
Classe 41
Válvulas, conexões de • direção ou cocontratos, papéis de of.cloto, cartões coClasse 36
/nardo e juntas de suspensão, anéis de Substâncias alimentícias e seus prepao
merciais, envelopes, propectos, recibos.
pistões, pistões, luvas, pinos de pistões. rados. Ingredientes de alimentos. Es•' sènclas anmenticias
faturas, notas, letras promissórias, notas Cintos para uso pessoal. ligas °t'* suengrenagens de direção
de câmbio, apólices, titulas societários, portes para meias, e suspensórios ou
Têrmo n.o 713.657. de 30-9-1965
suportes
Termo n° 713. (t de 30-9-65
planejamentos, prez:10(s, investimentos
Unilever Limited
Unikver
Limited
e empreendimenros de qualquer natureza,
Termo n.° 713.1i45. de 30-9-65
lInglaterra
Inglaterre
cougons, dehentures, cheques, anúncios,
(Prorrogação)
publici-lade e propaganda em geral
The Hearst Corporation
.
., —
Estados Unidos da América
Termo n.° 713.641, cle 30-9-65
Fi,mma — Inv-stinientos Imobiliários
Ltda.
Classe 41
MECÂNICA POPULAR
Guanabara
Substâncias alimentícias e seus prepaClasse 41
rados .Ingredientes de alimentos
Substâncias alimentícias e seus pretriEssências alimentícias
radas. Ingredientes de alimentos. EsClasse 32
Term on.° 713.658, de 30-9-1965
sências alimentícias
Uma revista mensal
Unilever Limited
ente
Termo
n°
713.652.
de
30-9-65
Termo n.° 713.646, de 30-9-65
IInglaterra
Ames
Ccopany
(Prorrogação)
Parke, Davis el Company
Estacbs Unidos da Amériça
Classes: 33 e 41
Estaclos Unidos da América
Hotel com hospedagem e fornecimento
de artnentação
Terme n.c 713.642, de 30-9-65 —
Classe .32'
Sehipto, Inc.
Livros.
revistas,
publicações e boletins 1
Edecbs Unidos da América
•:1" in!ormacões para médicos, técni,,,,
pessoal associado
Temo a° 713.653. de 30-9-65
Classe 41
Unilever Limited
, Substâncias alimenticias e seus prepts.
Classe
Inglaterra
radas .Ingredientes de alimentos •
Um preparado farrnaceut:co
•
Essências alimentícias
Termo n.° 713.647. de 30-9-65
Termo n.* 713.659, de 30-9-1965 — .
Kellogg Company
Ames Company Inc.
Estados Unidos da América
Isqueiros ou acendedores para charutos, cigarros e caelimbos e pedras
Estados Unidos da América
de isqueiros ou acendedores, pavios e
Classe 41
fluidos para os mesmos
4iihstáncias alimenticias e seus prspa•
-ado.s. Ingredientes de alimentos. EsTermo n.° 713.643. de 30-9-65
sências alimentícias
. Classe 41
(Prorrogação
Termo n.° 713.654, de 30-9-65
Revimos, jornais e livras
Cereais prontos para comer
Uniles•er Llmited
Termo ti.° 713.648, de 30-9-65
Termo
n.o 713.660. de 30-9-1961
Inglaterra
Unilever Litnited
Kellogg C,ompany
Inglaterra

BETUWE

BECEVEX

FRIT

!ANUIU(

PARKE, DAVIS & Co.
Rio de Janeiro

SCRIPTO

ST BRICET

TONY THE TIGER

''VECTOGRAPH
Polaroid Corporation
Estados Uniods da América
Classe 25

Impressões ou cópias fotográficas

SALCAMILHOS
dasse 41
Flocos ck milho

DIAGNOSTICA

ALGIDA

MELROSE

Classe 41
Classe 41
Substancias alimentícias e seus pre.)a- Subsrar.das alimerelcias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
raecis. Ingredientes de alimentas. Essências alimentícias
Essências slisnenticias
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Trino n.° 713.661, de 30-9-195
Unilever Limited
Inglaterra

MAJA
Classe 41
Substâncias slimesticias e seus preparados. Ingredientes de 'alimentos.
Essências ;1imentícias
Termo n.° 713.662, de 30-9-1965
Perco Metal Comércio e Indústria de
Metais Ltda.
Guanabara

Urino s.° 713.665, de 30-9-1965
Distribuidora Paissandu de Produtos
Alimentícios Ltda.
Guanabara

twthncitt

000L

Produtos alimentícios
Têrmo n.° 713.666, de 30-9-1965
Distribuidora Araxá de Produtos
Alimentícios Ltda.
Guanabara

FERCO METAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 5
rara cusonguir: Aço em bruto, aço para tipos, aço para molas, aço instrumental e rápido, bronze de manganos
bronze, bronze em p, em barra e em
lio, cabos de aço, chumbo em pâea. rolos ou chapas, estanho em bruto, ferro
ou cantoneiras, galvanizadas, guza. fun.
dido pare cubilhas em bruto, ferro e
aço em bam e em chapas, lâminas de
metal, ligas de estanho ou chumbo il.
gas metálicas não trabalhadas em lingotes, metal para chapear, metal para
tipos. pastilhas, peças fundidas, 'orladas e iaminadas de metal parcialmente
trabalhadas. aças em bruto para chaves,
peças fundidas de metal em bruto. peças 'orladas em bruto, placas ou chapas metálicas, plaquê. prata. niquel era
bruto, lâminas barras e tios, solda ti'T'ermo n.° 713.663 'de 30-9-1965
Dr. Rubens Diamante
São Paulo

I1NPLÁS
• INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Tinta plástica
Termo n. o 713.664, de 30-9-1965
Bhering. Cia. S.A.
Guanabara

Classe 16
Industriais Ltda.
Para distinguir: Materiais para construSão Paulo
ções e decorações: Argamassas. argila.•
areia, azulejos. gatentes. balaustres, blo,
cos de cimento, bloros p ara pavimenta,
;Ao. calhas, cimento. cal, cré. chapas
Iso i antes caibros, caixilhos: ,oiunas;
chapa: para coberturas. caixas Moa
caixas p ara coberturas. caixas dá4ua.
caixas de descarga para etlxos. edifica.
Classe 13
ções premoldadas. estuque ernuisoo de
industriais
Diamantes
base asfáltico. estacas, esquadrias. estru.ias de metal, ladrilhos lambris, luvas
Termo n.° 713.677, de 30-9-1965
Classe 41
de junção, lages, lageotas, material isoMetalúrgica Textécnica Indústria e
Produtos alimentícios
lante contra te-t, e calor, manilhas, mas
Comércio Ltda.
,
sas para revestimentos de paredes. ma
São Paulo
Termo n.° 713.668, de. 30-9-1965
deiras rara construções, mosaicos. proDistribuidora Leblon de Produtos
TENTECNICA
dutos de base as‘áltico, produtos pare
Alimentícios Ltda.
Ind. .Braeileira
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra
Guanabara
tornar impermeabilizantes as argamas.
Classe 6
gulho. produtos betuminosos, impermea.
Máquinas téxteis e suas partes.
bilizantes liquidos ou sob outras fc,,mas
inclusive motores
para revestimentos e- outros como nas
Termo n.° 713.678, de 30-9-1961
construções. persianas. placas para pa
Plásticos Reforçados Ráorcar Ltda,
Vimentação. eças ornamentais de ciClasse 41
São Paulo
mento ou gesso ara tetos e paredes
Produtos alimentícios
papel para forrar casas, massas and
Termo n.° 713.669, de 30-9-1965
rcidos para uso nas construções, par.
RE:FOCAR
Distribuidora Copa leme de Produtos atletas. portas. portões. pisos, soleiras
Brasileira
Ind.
Alimentícios Ltda.
tubos
de
concreto
para portas tijolos
Guanabara
aues de cimento, vigas vigamentos e
Classe 21
telhas. tacos. tubos de ventliacâo tan..
vitrõs
Cabos de varetas de câmbios e puchado.
res para afogadores, partidas em
Termo n.° 713.67?. nde 3U-9-1965
plásticos re‘ort.ado
Administração
Comércio
e
Lilian S.A.
São Paulo
Têrmo n, 5 713.679 le 30-9-1965
Metalúrgica Textécnica Indústria e
Comérci oLtda.

LILIAN
COMERCI O 3
AMMINISTRACIC

—
Classe 41

/

C4F .

2°

t di0

Produtos alimentícios

Termo n. o 713.670, de 30-9-1965
Distribuidora Meier de Produtos
Alimentícios Ltda.
,lanabara

--Classe 41
Café em rão, ver(, to:rado moído e
em pó

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aparita.
vos, aniz, bitter, brandy, conhaque, caiu,
vejas fernet, genebra, gim kumel, fico.
rea, nectar. punch, pimpermint. chula,
sucos dd trutas sem álcool, vinhos ver.
muth, vinhos espumantes, vinho.
quinados e whisky
30-9-1965
Termo n.° 713.676,
ADI — Aplicações -Diamantes

Classe 41
Produtos alimentícios
Termo n.° 713.667, de 30-9-1965
Distribuidora Nicaragua de Produtos
Guanabara

uÁr

o

Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 713.672, de 30-9-1965
Lilian S.A: Comércio e Administração
São Paulo

LILIAN
Ind. Brasileira

PRORROGAÇÃO

• C4.TGO7Á' •

diofônicos e rádio-televisionados, peça'
Termo n.° 713.671, de 30-9-1965
Antosio Orlando dos Santos Machado teatrais e cinematográficas, programas
diatônicos e rádio-televisionados, peças
Rio de Janeiro
circenses e reviam,'
Termo n.° 713.675, de 30-9-1965
Distribuidora de Aguas, Bebidas e
Conexos "Jacutinga" Ltda.
São Paulo

Classe 41
Produtos alimentícios

_

Nota? Comercial

Termo n.° 713.674, de 30-9-1965
Marca Promoções e Propaganda Ltda.
São Paulo
MARC/.
Ind. Brasileira

São Paulo

METALURGICA
TEXTECNICA
INDUSTRIA E
COMERCI O IRDA
Nome Comercial
Termo n.° 713.680, de 30-9-1965
.Transporte e Comércio Tirol Ltda.
São Paulo
PIROL
:tudo Brasileira

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuarios.
Classe 21
albuns impressos. boletins, catálogos
Para distinguir: Veículos e suas partes
edições impressas folhetos. 'ornai&
auto.
vros iriipressos, publicações impressas. integrantes: Aros para bicicletas,
argãos de publicidade, programas ri- móveis, auto-caminhões, aviões, amor.-
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enlata° musilde

•

tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas cami' nhonetes, carr' , ambulantes, caminhões,
carros, tratas, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoes, carros caraças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos da veiculas,
corrediços para veiculas, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de'' direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas. pedais, 'pantões,
rodas para bicicletas„ raios para bicicletas, reboque, radiadores para- veiculos.
Todas para veículos, selins. eiciclos, tirantes para veículos, vagões. velocípedes, varetas de contraia do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes -aara carros
Termo n.9 713.681, de 30-9-1965
Tata Magazine Ltda.
São Paulo

"PATA"
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de Vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas,' chales,
cachecois, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos.' calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, !cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie, laquetasa laquês,
luvas, ligas, lenços, mantôa l maias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. palatós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
panas, pouches. polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre, rolpão. sobretudos,
suspensórios, saídas debanho, sandálias
suciares, shorts. sungas, stolas ou slacks
roucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 713.682, le 30-9-1965
Kobasil Indústria e Comércio de
Luminosos Ltda.
São Paulo

"EOBASIL*
Ind. Brasileixs
Classe 8
Luminosos
Termo n.9 713.683, de 30-9-1965
e Laaches Sr ntalha Ltda.
São Paulo
no.

Termo n.° 713.684, de 30-9-1965
Augusto Hufnagel 6 Cia. Ltda,
3ão Paulo

Clame lã
Para distinguir , Perhanes. esséncias, ex.
tratos ágt" de colónia, água de touca.
dor, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina.
dollna, batons. cosméticos. fixadores
de penteadop. petróleo'. 6h as para os
cabelos, creme evanescente. tremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage n . depilarlos, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear, sabão liquido perfumado
ou aão, sabonetes, dentifrIcios em pó.
Pasta ou liquido; sais perfumados pare
banhos. pente: vaporizadores de perlame; escovas para dentes, - cabelos, unhas
• cílios, rum de louro: saquinho perfumado, preparado , em pó. paste. líqua
do e Molas ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo
rir unhas. cílios e pintas OU 9i na s arti
ficials. óleos -3ara a (tele
Termo n.9 713.685, de 30-9-1965
Fr1goara — Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

"III0OARA"
Ind. Braeileira

Ind . Bra sllera
Classe 6
Máquinas de lavar roupas
Termo n.° 713.688, de 30-9-1965
Lanches Esplendor Ltda.
São Paulo

"ESPLENDOR"
Lnd. Brasileira
Classe 50
impressos para uso da firma
Termo n. 9 713.689, le 30-9-1965
Companhia Paulista de Roupas

BASTA TRABALHAR
PARA COMPRAR
PELO CREDITO
PROFISSIONAL

Classes: 8 — 13 — 18 — 22 — 23 —
24 — 30 — 32 — 35 — 36 — 37
— 49 e 50
Aparelhos elétricos, jóias, arma se munições, tios e linhas, tecidos artefatos
de algodão, sombrinhas e guarda-chuvas, publicidade, peles e couros, confecções, roupas de cama e mesa,
brinquedos e passatempos
Termo ..n.° 713.690, ala 30-9-1965
Plaslumi indústria e Comércio Ltda.
São Paulo -

douros, bonés, capacetes, cartolas, caro.
pinas, casacão, coletes, capas, chalea
cachecols, calçados, chapéus, cintai,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, crinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de 'ingeria. jaquetas, leque&
luvas, ligas, lençol, manas, meias.
inaiõr, mantas, mandrião, mantilhas paletós, palas. penhoar, pulover, pelariam.
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandália
anatares, shorts. sungas. atolas ou slacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 713.695, de 30-9-1961
In dústria de Chocolates Ambroslana
Limitada
São Paulo

dANBROSIANA."
Ind. Brasileira
Classe 41
Chocolates
Termo n. 9 713.696, le 30-9-1965
Kosmos Foto "Augusta" Taala
São Paulo

"AUGUSTA"

Ind.' Brasileira
Classe 25
Fotografias
Tèrmo s.° 713.697, de 30A-1965 ".
Companhia Paulista cle Roupas

BASTA TRABALHAR

PARA VOCE TER
CREDITO PROFIS-

SIONAL NA DUCAL
Classe 50
Impresso spara uso da ruma
Termo n.° 713.686, de 30-9-1965
Compaahia Paulista de Roupas
São Paulo

*007"
Ind. Brasileira

Classe 18
Para distinguir armações e munições de
guerra e caça: Alfanges, arpões, balas,
tiffeebra
baionetas, aanhões, carabinas, chumbos
para caça, cartuchos dinamite, espoletas,
Class 41
•
,
explosivos, espingardas, fusis, fogos de
iite nr.)rta,iela queijo, salame, toz-bife artifícios, metranaclaras, pistolas, pólsaláinchas e crurraseos 1
vora, punhal, rvolver

InMi

Termo n.9 713.687, de 30-9-1965
Silrone Industrial e Comércio Ltda.
São Paulo

(aaaa: S e 17
Arria() apara -escritórios e luminosos
Têrmo n.9 713.694, de 30-9-1965
Confecções Antra 1«A.
São Paulo

"SOLAPAR*
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir. Artigos de v tstuários
e roupas 'vilas em geral' Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas blusões, boinas. lana,

,
São Paulo
Classes: ti — 13 — 18 — 23 — 24 —
30 — 32 — 35 — 36 — 37 — e 49 e 50
Aparelhos elétricos, jóias, armas e munições, fios e linhas, tecidos artefatos de
algodão, sombrinhas e guarda-chuvas,
publicidade, peles e couros, confecções,
roupas de cama e mesa brinquedos e
impressos
Têrmo n.9 713.698 de 30-9-1965
Sad
Plan Administração Ltda.
São Paulo

MSAD-PLAN"

Ind. Brasileira
Classe 33
Planejamentos, organização e
Administração
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Termo n.° 713.699, de 30-9-1965
Indústria e Comércio de Móveis Franco
Limitada
São Paulo

"FRANCO"
Ind. Braeileira

core

se julgarem orejudicados com

Termos na. 713 704 a 713.706, de
30-9-65
Agencia Francesa e Brasileira de
Turista° Ltda. — Franstur
São Paulo
AUTO—EUROPE

Ind. Brasileira
Classe 40
Móveis em geral, de metal. vidro, de
aço, madeira, estofados ou não- inclusive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras. carrinhos para chã e café.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços. jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes pare
copa e cosinea, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios colchões. colchões de molas,
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas estantes, guarda-roupas, mesas,
mezinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros. porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras. porta-chapéus, sofás, sofás-canias- tra-resseiroe e
vitrines
Termo n.° 713.700, de 30-9-65
Companhia Paulista de Rounas
São Paulo

vOCIITU
CERDITO PROFISSIONAL NA TIJOLL
Ciasses: 8, 13, 18. 22, .23, 24, 30, 32.
35, 36; 37; 49 e 50
Aparelhos elétricos jóias, armas e munições, fios e linhas, tecidos, artefatos
de algodão. sombrinhas, e guarda-chuvas, publicidade, peles e couros, canfecções, roupas de cama e mesa, bem
quedos e impressos
Termo n.° 713.702, de 30-9-65
Comércio de Móveis Catedral Ltda.
São Paulo

CATEDRAL
Classe 40
Para distinguir: Móveis
Termo n.° 713.703, de 30-9-65
Lojista S. A. Crédito. Financiamento
e Investimento
São Paulo
LOJISTA'

Indástria BrasiXeira
Classe 33
* rara distinguir: Operações crediticias,
financiamento e investimento

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicktas, automóveis, auto-caminhões, avi3es, amortecedores, alavancas de câmbio. barcos,
breques, braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, camitesões,
carros, tratores, carros-berços, carros,
tanques. carros-larigadoes, carros. caroças, carrocerias, chassis, - chapas circulares para veículos, cubos de veiculos.
corrediços para veículos, direção. elesligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veicueas, guidão,
locomotivas, lanchai. motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
rodas para bicicletas„ raios para bicicletas, reboque, radiadores para veículos.
rodas para veículos, selins, tra ..1clos. tirantes para veículos, vagões velocípedes, varetas de contrõle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Clame 11
Para distinguir ferragens e ferramentas:
Alicates. alavancas, arruelas, arrebites
argolai. aldrava& armações de metal.
abridores de latas, arame aparelhos de
chá e café, assadeiras, açucareiros, riparelhos para lavatórios, araratelas, are&
tas, aros, almofadariam, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças pare
ancinhos. brocas. bigornas. baixela&
bandejam bacias. bomboniares.
para facas, baterias de coeinha. colhe'
borboletas. bateria& bases de metal. bra
videiras. bules. bisagra. buchas bainha
de pedreiros. cadeadoa correntes, cabides. chaves de Parafusos, conexões para
encanamentos, caixas de metal pare
portões, colunas, canos. chaves de fenda. chaves inglesas, cabeções. canecas
copos. cachepots. centro rh mesa. co
{puideiras. caixas para condimento de
alimentos. cadeados, caldeirões, caçarola& chaleiras. cafeteiras, conchas, coadores cuscuzeiro& cabides da metal,
cabos. caixas de ferra cruzetas. curvas
eantoneiras. chaveiros, canivetes, chavevens& cremones cadinhos, crivos, c.haafradores, cassinetas, cabos, chaves. chaves para porcas cum:lasca chaves too
aulmétrita, correntes para chaves. mechetea chaves para porcas, distintivos
lobradiças. descama- para talharas Pele
os e copos. enxadas. edemas engates
enfeites de metal. estribos, espátulas,
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidos para tubos. estruturas mede
Mas. escarradeiras espremedores, espumatkiams, formões, foices, ferro para

a

concessão do registro requerida

cortar capim, ferrolhos, facas facõea
mchaduas. fruteiras, funis, fèrmas para
doces, bolos, embadas e pudins. flanges,
fivela, furadores, ferramentas cortantes
e perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas. fitas
de aço, ganchos, guaniçems de metal
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias. grades para
fogões e geladeiras. grelhas. galheteiros,
gonzos. grossas, garrata& illooses. loa.
lhos, jarros, limas, laminas licoreiro&
latas loas, linuguetas. leiteiras machadinhas, molas pear portas. martelos,
marretai, matrizes, marmitas, maçanetas,
mossas, machetes, mantegueiras. malhos.
°evadia& Males, puas. pás. piaroetas.
Pregos, ponteiros. parafusam porca&
pratos. porta-gelo. poseiros, porta-Pem
oorta-joias, paliteiros, panelas. puxadores. placas. pregadores porta-esponjas
perfuradeiras
peneiras. lablos. Plainas.
Pires. pinças. !canelões, porta-copos
garrafas, passadores de roupa. preme
ihas, rastelo.a, roldanas. ralos, regadores.
rebites, reduções. recipientes de metal.
,orlizios. roscas de aço Inoxidável. secastros de aço inoxidável, registros.
serras, serrotes. s Ries. saleiros, samarralhas, torqueze p trilhes, tubo*. tabu/aceita tampões, travaaairas. telas da
arame, trincos. ta;as, travessas, tesouras.
trancas, tramelas. taWeres. talhadeiraa,
mapas para panelas e caldeirões. ter'
tinas, tachos, trens de cosinha. torra.
&Iras. orinóis. vasos, ~Mames, vermas. mandril de expansão. _freza de
chanfrar. guia de frua de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas. balmazes. cantos
para enojo& colchetes para malas, cravos, enfeites. fecho para pastas e para
malas. Passadores de correias. ponteiam. prendedores de p aliei, suportes
tornemetes e tubos de extensfes
Classe 33
Título
Termo n.° 713.707, de 30-9-65
Ranger — Produtos Alimentícios Ltda.
São Paulo

SOOU
ind. Brasileiro
Clame 41
Alcachofras, aletria, alho aspargos
açúcar. alimentos paar animais. amido
amendoim. ameixas, amendoim. arames
arros, atum, aveia, aveles, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas balas
hiszoitos. bombons. bolachan baunilha
café em pó e em grão. camarão. canela
menos rações balanceadas oara amem pau e em pó. cacau. carnes. Má
:armados. chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite. creme'
alimenticios croquetes. cempotas. cai
nica. coalhada. castanha. cebola. condi
mentos para alimentas, colorantes
chouriços. dendê. doces. doces de fru
tas. espinafre, essências alimentares, em
nadas. ervilhas. enzovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias. favas, fé
mesa, flocos, farelo. fermentas, feijão
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas: gricose. goma de mascar, gor
duras, grânulos grão de bico, gelatina
aoiabada geléias. berva doce. heraa
ame. horta [iças, lagostas, negam, leite

condensado, leite em pó, legumes me
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias. mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestiveis. ostras, ovas
pães. pisos, prlinés pimenta, pós para
pudins. piadas, peixes, presuntos, pas
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins)
queijos. rações balanceadas para anis
mala, requeijões, sai, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas co'
latadas, sorvetes, sucos de tomates e do
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.,
rim, tremoços. tortas. tortas Para alei
mento de animais e aves. torrões.
Têrmo n.° 713.708, de 30-9-65
Comércio e Indústria de Calçados
"Zita" Ltda.
São Paulo

ZIP/
Ind. Brasileira'
Classe 36 •
Calçados para homens, senhoras e
crianças
Termo n.° 713.709, de 30-9-65
Confecções Milatex Ltda.
São Paulo

Classe 36
Roupas
Ural ou.° 713.712, de 30-9-65
Arcobras — Equipamentos de Ar
Comprimido Ltda.
São Paulo
LRCOBILLS
Classe 11

Para distinguir e proteger equipamento
de ar comprimido e suas partes int*
grantes
Termo n.° 713.713, de 30-9-65
"Patos & Negócios" Editora Ltda.
São Paulo

FATOS E. NEGÓCIOS
IND. BRASILEIRA

Classe 32
Almanaques, anuam,. ftlburis impsv
aos, cartazes, catálogos, jornais nad
sala e estrangeiros. publicações impa
ma revista. Propaganda em rád
televisão. tornais, programes radioft
roa peças teatrais e c nemprografi,
t revistes impressas
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mo n.* 713.714, 1t1e 30-9-65
Comércio e Indústria -Canadian" [Ab.
São Paulo

CANADIAN

BRASILEIRA

Liasse 41
Alcachofras. aletria. alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, batas
bLscoitos, bombons. bolachas. baunilha
café em pó e em grão, , camaráo. cane'a
em pau e em pó cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates. confeitos, cravo
cereais. commho, crente de leite. cremes
alimenticios, croquete.. compotas, cart•
gica. coalhada. casri.r ha cebola. condi.
mentos para alimentos, colorantes
dhouriços. dendê doces, doces de ln.
tas. espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, ensevas, extrato de to.
mate. farinhas alimenticias, favas, I.
adas, flocos, tareio fermentos, feijão
figos, frios, frutas secas naturais e cris
talizadas; glicose, goma de mascar, gor
duras. , grânulos, grão de bico,. gelatina
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, horta'iças. lagostas. linguas, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, lingeuça. louro, mas.
sas, alimenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada macarrão, mas,
sa de tomate mel e melado mate mas
queijos, rações balanceadas para arn
mais, requeijões, sal. sagu, sare'mhas.
ias para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada,. no
latadas. sorvetes. suco 'de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha.
rim, tremoços. tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões.
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
sanduiches, salsichas, salames, sopas en.
tês. petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins,
ses, óleos coenestiveis, ostras. 'ovas
' toucinho e vinagre
Term on.° 713.715, de 30-9,65
Indústria Metalúrgica Meferraluço Ltda.
São Paulo

MEFERRALUÇO
IND. BRASILEIRA

lhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de mrtal, lata em fôlra, latão
em fálha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalhas
inagnesio, manganês, metais não traba:hados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampalos,
metais para mita. nique e zinco
Termo n.° 713.716. de 30-9-65
Cia. Vale do Rio Roosevelt
São Paulo

Termos na. 713.721 e 713.722, de
1-10-65
Indústria de . Tintas e Vernizes
"Guatas" Ltda.
São Paulo

WAMA
Classe 1
Ardi:Jos da classe
Classe 46
Artigos da classe

'Termo n.° 713.723, de 1-10-65
Wama Ltda. — Construções e
Pavimentações
São Paulo
Classes: 33 e 25
Administração de imóveis em geral,
arquitetura. construções de imóveis, compra e venda de imóveis em geral, enge Classes: 4 e 33
Exploração e agro industrial prin ipa!- nharia, financiamentos, hipotecas, incorinvestimentos,
loteamentos,
mente com extração e benefir!rtnyn'o porações,
aN./imentações, reformas de imóveis e
de madeiras
estradas, terraplenagem, urbanização;
Termo n.° 713.717, de 30-9-65
croquis, desenhos, plantas e projetos para
Sociedade Brasileira de Exportação
construções e reformas de prédi Is e
estradas
Croix-Dustid Ltda,

RIO ROOSEVELT

de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
nws, fantasias. fardas para militares, coegiais, fraldas, ionlochas, gravatas, gor,•os, jogos de lingerie, jaquetas, baques,
luvas, ligas, lenços, mantos. meias.
maiós, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar. pulover, aderirias,
aeugas, ponches, polainas. pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saídas de banho, sandá!las,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks.
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 713.728, de 1-10-65
Oitão Antiguidades Ltda.
São Paulo

OITIO
índ. Brauileirk:

Classe 40
Móveis em gerai de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não. inclusive móveis are escritórios: Armários,
armários para basheiro e para roupas
usadas, almo fadas, acolchoados para
Termo-n.° 713.724, de 1-10-65
Watna Ltda. — Construções móveis, bancos, balcões, banquetas.
CROIX—DUSUD
Pavimentações
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
Ind. brasileira'
cadeiras, caminhos para chá e café
São Paulo
conjuntos para dormitórios, conjuntos
UMA LTDAA.
para sala de . jantar e sala de visitas,
Classe 41
conjuntos para terraços, jardim e praia.
Carnes. couros, banhas gorduras. linguiconjuntos. de armários e g-lainetes para
;a.s, mortadelas, presuntos, paios, salsicopa e cosinha, Jamas, cabides, cadeira/
chas t salemas
(asse 33
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Construções civis psvimentações
Ter- de rádios, colchões, colchões de molas
Tênno n4° 713.718, de 30-9-65
raplenagem, admiristrsção predial e ne- dispensas, divisões, divans, discotecas,
indústria de Artefatos de Bonecas
gócios imobi :ários
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniPrimor Ltda.
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Termo n.° 713.725, de 1-10-65
São Paulo
Comércio de Ferros e Metais eMtalite mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha., para televisão, molduras
Ltda.
p ara quadros, porta-retratos, poltronas,
São
Paulo
PRIMOR
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaInd. Brasileira
p éus, sofás, sofás-camas, travesseiros a
_vitrine/

5.512NWEI

OBTALITE

Classe 49
fogos, brinquedos e artigos esportivos

Classe 6
Ferros e metais

Termo n.° 713.719, de 30-9-65
-)uro Verde S A. Comércio, Agrisultura e Representações

Termo n.° 713.726, de 1-10-65
Pastelaria e Bera Leopoklina Ltda.
São Paulo

São Paulo

OURO VERME sh
COMERCIO,
AGRICULTURA...E
REPRESENTAÇOES

classe 5
N irise comercial
Aço em bruto, aço preparado, aço
Termo n.9 713.720, de 30.9-65
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente rrabalhado, aço pálio, aço Feanonte — 1Vhateriais de Constru..ã
refinado, bronze, bronze em bruto 'ou
Ltda.
parcialmentr trabalhado, bronze de
São Paulo
manganês bronze em pó, bronze em
eu: fio, chumbo em bruto ou
parcialmente pre par, do cimento me.
BELMONIS
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Ind.. Brapá.leira
trabalhado, couraças, estanho bruto ot,
parcialmente trahalsado, trrro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho,
r ; isse 16
gusa em bruto ou parcialmente traba
Arsous da classe

LEOPOLDINA
Classe 41
Pasteis, kibes, bolinhos e sanduíches
Tenni° n. 9 713.727, le 1-10-65
Confecções Mily Modas Ltda.
São Paulo

MI L1
Industrie, Brasileira

Term on. 0 713.729, de 1-10-65
"Capitania" Bar e Restaurante Ltda.
São Paulo

CAPITANIA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 4i
Pare distinguir produtos alimentícios,
massas alimentícias, confeitos coudimen.
tos
Termo n. 9 713 . 730, de 1-1 , '-65
Plaza-Sport Artigos Esportivos Ltda.
São Paulo

*PLAZL.SPORT"
Classe- 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Ind. Brasileira
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, a'pertatas, anáguas, blusas
Classe /9
botas, botinas, blusões, boinas. baba
ras.sarempoe
,;:versõc s em
,fouros. bonés, capacetes. cartolas, cara lera)
%abei álásons mpressos pa.•
ouças, casacão, coletes, capas, chales ecorta, • ar» a; quebra eta:eço.
cachecols, calçados, chapéus, cintos turas de o nó automóveis -aminhk.s.
cintas, combinações. corpinhos, calça,. tratores, p ic,cietas, tricr.los e aviões
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min ;atiirl,
é.rrnas t•en sp.rat pare brio
cal ()J . a he ti !Joias, ac,ecas dados,
,ao^: instrutiv N,' bOliChtS pa
'ias oiões na,,aturas de fogões e rno
y en je som osinha e Quarto, para
nrini.akdoà,
Peies, rctleta:
taboleir;ocos
mesas is bilhar, raquetes, logo: uriaturas de ar f, gos e 61:.tos usadcie o. vi ga real, oaré brinqued >s.
bonelos
ko as dt. ai mais para
brinquedos bichin.los de pelúcia. piás
tico OU borracha
Termo n.° 713.731, de 1-10.65
Indústria de Confecções Cuca Ltd:1.
São Paulo

"CUCA"
Ind. Brasileira
Liasse 36
Para distinguir. Artigos de vestuários
e roupas teitas em geral: Agasalhos,
aventais. olpargatas, anáguas,- blusas.
botas. botinas. blusões, boinas, babadouros, bonés capacetes, cartolas, carapuças. casacão. coletes. capas, chales,
cachecois, calçados. chapéus, cintos,
cintas combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calsgse s. calças. Camt.s.
camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. calarin.hos cueiros.
saias, casacos. chinelos, dominós. echarpes. fantasias, tardas para militares colegiais, fraldas,. galochas, gravatas, gorros, iogos de lingerie. Jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantOs, meias.
maios. mantas. mandrião, mantilhas. paletós. palas. penhoar pulover. pelerina.s.
pinigas. pouches. polainas, pijamas. punhos,. perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre. rolpão, sobretudos.
suspensórios. saídas debanho. sandálias
sueteres shorts sungas. stolas ou slacks
roucas, turbantes- ternos. uniformes.
e vestidos
Termo n.° 713.732, de 1-10-65
'Terraço" Comércio e Terraplenagem
Ltda.

Termo n.° 713.735, de 1-10-1965
paco-paco, percaline, rami rayon, seda
Edufer — Comércio'le Auto Peças Ltda. natural, tecidos plásticos, tecidos tmSão Paulo
oercneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
MD= "

Ind. Brasileira

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio. barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, carnal:7'6es,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoes, carros, caroças, carrocerias. chassis, chapas circulares para veículos. cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção. clesligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios. ônibus para-choques,
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões,
odás para bicicletas„ raios para Neide.
tas, reboque, radiar la ,res para veiculos
rodas para veículos, selins, tirantes para veículos, vagões. velocipe
eles, varetas de controle do atwador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para :amos
Temo n.° 713.736, de 1-10-1965
Flávio Cavaletti
São Paulo

COMPLETO PkRA
IJOADA

CAVALETTI
Ind. Brasileira
Classe 41
Feijoadas

São Paulo

"NINDSOR"
Ind. Brasileira
Classe 21
Automóveis
Termo n.° 713.734, de 1-10-1965
Ferragens Nações Usidas Ltda.

Classe 50
Impressos para uso da irs.na

Classe 36
Camisas
Termo n.0 713.740, de 1-10-1965
Lanchonete Boss allova Ltda.
São Paulo

"BOSSA NOVA"
Ind. brasileira
Classe 50
Impressos para uso da tirma
Termo n.° 713.741, de 1-10-1961
Sociedade Agrícola dz Citricos Saci
Limitada
São Paulo

"SLOT"
Ind. Brasileira
Classe 33
Colheitas caricultura e pulverilNão
Têrmo n.° 713.742, de 1-10-1965
"Eletro Fab" • Indústria e Comércio de
Máquinas Lula.
São Paulo

Classe 50
Impressos para uso da firma
Têrmo n,° 713.745, de 1-10-1965
"Indeator" Indústria de Estampados
Torneados Ltda,
São Paulo

"INIESTORW
tnd. Braelleiral
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto mi
Parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó. bronze em
narra, em fio, chumbo eia bruto ou
Parcialmente Preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, courasas. estanho buuto ou
narmalmente trabalhado. Mero em bruto.
barra ferro manganês ferro velho.
4usa em bruto ou parciain ente traba;fiado. gusa temperado. gusa mrlrável.
:minas de metal, lata em fõlha iatác
eco tõlha. latão em chapas. fato eco
verga:hetes ligas metálicas. amalhas,
magnésio, manganês, metais não caba. hados ou p arcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais p ara solda niguel zinco
Termo n.° 713.746, de 1-10-1965
Viação Ferraz Ltda.
São Paulo

FERRAZ
Indistria Brasileira
Classe 50
Agendas, apólices, impressos, prospectos
e rótulos

São Paulo

Termo n. 9 713.747. de 1-10-1965
Expresso Volante Ltda.
São Paulo

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, te
ciclos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama =
mesa: Algodão. alpaca. cânhamo cetim
caroá, casemiras, fazendas e tec.dos de
'ã em peças. juta. Jersev, linho nvlon
oaco-p aco, percaline. ratai. rãyon. seda
natural, tecidos plásticos, tecidestal
bermeahilizantes e tecidos de pano courc
Termo n.° 713.738, de 1-10-1965
Eterna Tetxil Ltla.
São Paulo

Ind. gni:leira

São Paulo

"NAÇOES UNIDAS"
Tna. Brasileira

ladustria Ilert.11Pina

"GOVIARGO"
Ind. Brasileira

"TERRILCO"
Ind. Brasileira

Termo n.° 713.733, de 1-10-1965
Window Automóveis Ltda.

CAMISEIRO

"PENEENSP"

Ind. Brasileira

Termo n.° 713.737, de 1-10-1965
Goviarco Textil Ltda.

São Paulo

Classe 50
Impressos para uso da firma

Termo n.° 713.739, de 1-10-1965
Castilho & Castilho Ltda.
São Paulo

Termo n.° 713.744, de 1-10-1965
Moto — Veículos Peshense Ltda.
São Paulo

disnmp la Tecido.- m. m
zit.'os para conteccew. em gerai nora
taiieimrias e para artigos de cama •
Alctotião alpaca r-finhairm ret..
i.5 am

lã CU).

peças

puta l er.ses. !trino

VOLANTE
Indllstria Brasileira

Classe 6
Máquinas para soldas

—
Termo n.° 713.743. de 1-10-1965
"Condiesp” Construtora de Dispositivos
Eletrony, cânicns Especial sLtda.
São Pauló
Classe 6

"CONDIESP"
Tnd. Brasileira
Chave spara motores

Classe 26
Embalagens de madeira usadas em
transportes rodoviários de cargas em
geral
Termo n.° 713.748, de 1-10-1965
Romeo Banderali e Liana Garnboll
Banderali
São Paul,

L

ind. Brasileira
Classe 8
Artigos da classe

1

•1
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ARCAS DEPOSITADAS
rubli..r.açaaa feita de aeardo toas • ara. laa da Cócliéo ela Preariedade Industrial. Da data da publicação emaçará a
cariar o praso de dias para o deferimento do peaalo. Durante tc,Ta prezo nadarão a presentas' suas oposições ao Departamento
Nacional da atapriedada Intaztrial r.quoles que sa Julgarem prejudicados com a concessão do stalstro aso:parido
Termo n. 9 713.749, de 110-1965
Café Flôr do Ferreira Ltda,

Br

São P3111,0

FLÔR DO FERREIRA]
IND. BRASILEIRA

Tirmo n.o 713.752; de 1-10-1965
Ibaté Mercantil Ltda.
São Paulo

1BATÉ
.
LI

Classe 41
N D. BRASILEIRA
Pães, bolos, biscoitos, roscas, sanlui~MIM
ches, empadas, pastéis, pizzas,
,
churrascso tortas e café
Classe 4
k!". Têrmo /tr9 713.750 de 1-10-1965
Óleos vegetais, sebo se crinas em bruto
ou parcialmente trabalhados
Bar e Mercearia jerusalens Ltda.
Termo
n.9 713.753, de 1-10-1965
São Paulo
Trassportes halo-Brasileiro Ltda.
São Paulo

JERUSALEM

ITALO-BRASILEIRO''
IND. BRASILEIRA

IND. BRASILEIRA

tapeçarias e para artigos de ;..suda e
mesa: Algodão, alpaca, atulham cetim,
caro& casemiras, fazendas e tecidos de
Lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-paco, percaline, rami. rayon. seda
Termo n.° 713.756, de 1-10-1965
Comercial Importadora Gonzaga Ltda.
São Paulo

Ind°°
. le.eloaxa
Artefatos

Classe 39
de borracha em geral. Pneus

Termo n.9 713.757. de 1-10-1965
Tapuia — Comércio, Engenharia e
Administração Ltda
São Pav'

TAPUIA
Ind. brasileira
Classe 16
Material para construção e adorno de
prédios e estradas

desinfetantes, papel funiegatbrio. pda
Inseticidas, parasiticidas, fungicidas a
desinfetantes, preparações e produto•
inseticidas, germicidas, desinfetantes
veterinários, raticidas, remédio* para
fins veterinários, sabões veterinários
desinfetantes, sais para fins stpicolas,
horticulas, sanitrios e veterinários. sel.
fatos, superfosfatos, vacinas para aves
e animai& venenos contra insetos. ani•
mais e hervas daninhas
Termo n.9 713.761, de 1-10-65
Confecções Laratex Limitada
São Paulo

LIRA=
Ind. Brasileira'
Classe 36
Para atsunguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
botaa, botinas, blusões, boinas, babam
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintai,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calçaies, calças, camisas. camisolas, cataisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. fogos de lingerie, jaquetas, laques.
luvas, ligas. lenços, mantéis, meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinaa,
peugas. pouches. polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, rolpao, sobretudos,
suspensórios, saldas debanho, sandálias
sueteres, shorts, sungas. atolas ou slacks
roucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 713.762, de 1-10-65
Ricarao Vastella
São Paulo

Classe 21
Termo n.° 713.758, de 1-10-1965'
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto- Padaria e Confeitaria Flor do Douro
Limitada
Classe 41
móveis, auto-caminhões, aviões, amorSão
Paulo
Pães, bolos, biscoitos, roscas, sanlui- tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques,
braços
para
veículos,
bicicleches, empadas, pastéis, pizzas,
FLOR DO OURO
tas. carrinhos de mão e carretas, camichurrascso tortas e café
Ind. Brasileira
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrosTermo n.9 713.751, de 1-10-1965
Classe 41
Malharia e Confecções Ronyta Ltda. tanques. carros-irrigadoes, carros. caroças, carrocerias. chassis, chapas cir- Substâncias alimentícias panificadas, noSão Paulo
culares para veiculos, cubos de veiculos, tadamente pães, biscoitos, bolachas,
corrediços para veiculos, direção, deslibolos, broas doce se _confeitos
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleTermo n,9 713.759. de 1-10-1965
vadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção. Depósito de Materiais para Construção
freios, fronteiras para veículos. guidão.
"Gigante dos Bairros "Lrda.
locomotivaa, lanchas, motociclos, snolas.
São Paulo
motocicletas, motocargas, moto furgões,
GIGANTE DOS •
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
IND. BRASILEIRA
BAIRROS
pata-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Ind. Brasileira
rodas para bicicletas. raios para bicicletas, reboque, radiadores para velculos.
Classe 16
rodas para veículos, selins, triciclos tiMaterial de construção e adorno de
Classe 36
rantes para veículos, vagões, velocípeprédios e de estradas
des, varetas de contrõle do afogador e
BB4OUR
Para distinguir : Artigos de vestuários acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Ind. Brasileira
Termo
n.9 713.760, e 1-10-1965
e roupas Seitas em geral: Agasalhos.
muros, toletes para carros
"Braslavra" S.A. Importadora e
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
Classe
Exportadora
botas, botinas, blusões, boinas, babaTermo n° 713.714, de 1-10-1965
Impressos para uso em cheques, dupnd atros, bonés, capacetes, cartolas, caraViação São Paulo Ltda.
catas, envelopes, faturas, notas promislanas, casacão, coletes, capas. abales.
São Paulo
BRASLAVRA
sórias, papel de correspondência e recinachecoIs, calçados. chapéus, cintos.
Ind. Brasileira
VIACXO
bos. impressos em cartazes, placas, tatintas, combinações. corpinhos, calcas
SIO
FULO
LTDák
buletas e veículos, bilhetes, imprea
'de senhores e de crianças, calções. calClasse 2
camisas,
camisolas,
camisetas.
Nome
Comercial
Termo n.° 713.763, de 1-10-65
Adubos. eidos sanitários, água desinrds,
Cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
fetantes e para fins sanititrios, apanha G. T. H. Grupo Técnico da Habitação
Termo n.9 713.755, de 1-10-19•5
Saias, casacos, crinebs, dominós. achar- "Libra" — Comércio, 9mpreendimentos masca e insetos (de goma e otMel
S/C Ltda.
papelão), aicajls bactericida., harad'es. fantasias, fardas para militares, coe Participações Ltda.
São Paulo
carra ptiticidas. cresol. "utak
legiais: fraldas. galochasagravatas, gorjaquetas,
laquês,
São
Paulo
na, creozoto, desodorantes. desinfetanros, logos de limaria,
radas.
tes, defunadores. exterminadores de
G.T.B.
luvas, ligas. lenços, mantós,
Ind. Brasileira
malfir, mantas. mandrião, mantilhas. pa- LIBR
A oragas e turvas daninhas, estereliiantes, entbrocações p ara animais, enxerletós, palas, perdsoar, puksver, pelerinas
tos, farinha de ossos, fertilizantes. foi.
peugas, pouches, polainas:, pijamas, puClasse 50
nhos, perneiras. quamonos, regalos.
fatos, fomsicidas. fungiCidas,
Para
distinguir:
Impressos para uso em:
BRASILEIRA
tes, glicose para fins veterinários. guaroupa°. sobretudos INDUSTRIA
robe de cham b
cheques. duplicatas, envelopes, faturas,
nos.
herbicidas.
insetifugos,
larvietdas.
Buspensdrioa saídas de banho, sandálias
Classe 23
cks
notas promissórias, papel de corresponstolas
ou sla
ectclos ern geral te microbiaidas medicamentos para sal, hueteres, shorts, sungas,
r" ra al,tinuutr
deacia e recibos, impressos em cartazes
áves
Deixes
Meoo
desinfatantes
touca, turbantes, ternos, uniformes
pare
confecções
em
geral,
gar
.,
eidos
v ererinários petróleos sanitários e placas, tabuletas e aeiculos, bilhetes
e vestido/

RONYTA
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Termo n.9 713.764, de 1-10-65
Laboratório oZofarma Lida,
São Paulo

ZOOFARNI
.Ind. Braedleira:1
Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água desinfetantes e para fins sanitários, apanha
masca e insetos (de goma e papel ou
papelão), alcalis bactericidas, /tarai'.
cida& carrapaticidas. cresol, cresotall.
na, creozoto, desodorantes, desmfetan.
ias, defunadcaes, exterminadores de
pragas e hervas daninhas. estereliiantes, embrocações para animais, enxertos, farinha de ossos, fertilizantes, fos.
fatos, formicida& fungicidas, funagan.
tes, glicose para fins veterinários, gua.
nos, herbicidas, insetifugos, larvicidas.
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumegatório. pós
inseticidas: parasiticidas, fungicidas e
.desinfetantes, preparações e produtos
Inseticidas, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios ;,ara
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins agrícolas
horticulas, sanitrios e veterinários, sul.
fatos, superfosf atos, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, ani•mais e hervas daninhas
Termo n.o 713.765, de 1-10-1965
Cnostriitora Cruzeiro do Sul Ltda.
São Paulo

CRUZEIRO DO SUL
Ind. Brasileira
Classe 16
Areia, blocos par apavimentação, emulsão de base asfáltica, pedregulho e
produtos betuminosos
Termo n.° 713.766, de 1-10-1965
Sociedale Editóra Maringá Ltda.
São Paulo

WIRINGf
Tia. Bras leira
Classe 32
Livros impressos
Termo n.° 713.767. de 1-10-1965
vosio Obuti
Paraná

OBUTI
ALFAIATARIA E
MAGAZIN
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Termo .9.9 713.768, de 1-10-1965
Metalúrgica Walkiria Ltda.
Pntlio

WALKIRIA

T nd. Brasileira
Classe t
Titulo ile Estabelecimento

Termo n.9 713.769, de 1-10-1965
Empresa de Pinturas Colorbint Ltda.
São Paulo

COLORPINT
Ind. Brasileirk,
Classe 1
Tintas e versizes
Termo n.° 713.770, d ai-10-1965
Proaroma Indústria e Comércio de
Produtos Aeronáuticos Lida
Classe 41

monon

,Ind. brasileira
São Paulo
Produtos aromáticos para fins
alimentícios
ermo n.° 713.772, de 1-10-1961
Nsk do Brasil Roralmentos Ltda.
São Paulo

NS
Ind. Brasileira

usadas almoktdas, acolchoados para
moveis, bancos, balcões. banquetas
bandejas, domiciliares. berços, atombo.s.
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios. conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim C praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeira.
giratórias, cadeiras de balanço, cais,
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans. discoteca&
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani.
ilhas, estantes, guarda-roupas, mesaa
mesinhas, mesinha, para rádio e televi.
são, mesinhas para teOvisão. molduras
vara quadros, porta-retratos. poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha,
pus, sofás. sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.9 713.778 de 1-10-1965
"Mold — Decor" — Molduras e
• Decorações Ltda.
São Paulo
MOLD—DECOR"

Classe 6
Rolamentos
Têrmo n.° 713.773, de 1-10-1965
Nsk do Brasil Roralmentos Ltda.
São Paulo

risr po BRASIL

Ind. Brasileira
Classe 25
Fotografias e quadros
Termo n.9 713.779, de 1-10-1965
Auto — Peças e Mecânica Arujá Ltda.
São Paulo

ROLAMENTOS LTDA

Nome Cwmercial
Termo 31.9 713.774, de 1-10-1965
V. J. Asdourian & Cia. Ltda.
São Paulo

SERCUS'
Classe 36
Calçados para homess, senhoras e
crianças
Termo n.o 713.775, de 1-10-1965
Representações Norte-Sul Ltda.
São Paulo.

NORTE—SUL
Classe 8Aparelhos eletrodomésticos
.Termo n.° 713.776, de 1-10-1965.
Auditec Contabilidade e Representações
Limitada
São Paulo

"AUDITEC
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n.9 713.777, de 1-10-1965

"ATA—DEL"
Ind..Brasileira
Ata — Dei Móveis Esto çados Ltda.
São Paulo
Classe 40
de metal, vidro. de
Móveis em
• madeira, eraofados ou não. inch:
sive ..a5vais
armários para banheiro e para roupa

"ARUJL"
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n.o 713.780, de 1-10-1965
Bar e Lanches Caiçara Ltda.
São Paulo

"CAIÇARA.
• Ind. Brasileira,

Termo n.9 713.782, de 1-10-1965
Lanches 767 Ltda.
São Paulo

"676"
Ind. braoilesral
Classe 50
Impresso para uso da firma
Têrmo a.° 713.783, de 1-10-1965
Mantovani, Bindi Lida
São Paulo

"CASA ROMA"
- • Classe 39

Indo.pralliltdra
Borrachas
Termo s.9 713.784, le 1-10-1965.
Casa das 3 Meninas Ltda.
São Paulo
me 3 MENINAS "-44
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n.o 713.781, de 1-10-1965
Comercial Ferezin Ltda,
São Paulo

"FEREVIN"
:nd. Brasileira:
Casse 50
Impresso para uso da firma
Têrmo n.o 713.786, de 1-10-1965
Galeria de Arte Monrparnasse Ltda..
São Paulo

'eMONTPARNASSE1
Ind. Brasileira

Classe 50
Impressos para uso da firma

Classe 25
Quadro sde pintura

Termo n.o 713.781, de 1-10-1965
Metalúrgica Lema Ltd
São Paulo
•

Têrmo n.° 713.787, de 1-10-1965
/ndunavi Indústria de Artefatos cl n
Vidros Ltda.
São Paulo

•

4

"LBIAL"

•Ind...Brasileire
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado. aço
foce, aço para tipos. aço fundido, aço
oarcialmente trabalhado, aço pálio. aço
^afinado, bronze. bronze e= bruto ou
3arcialmente trabalhado, bronze de
manganes, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento inc.
titile°, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho bruto ot,
larcialnsente trabalhado ferro em brutu
IR barra, ferro manganês. ferro velho
gusa em bruto MI parcialmente traba.
lhado. gusa temperado- gusa maleável.
!árninas de metal. lata em falha. latão
em fadha, latão em chapas, latia em
vergalhees. liga metálica limaTaas
magnésio, manganês, metais não &aba:bafio. ou parcialmente trabalhados, me.
tais em massa metais estampados
-retais tiara solda. niquel ouro, zinco
corrugado e zinco liso em What

"INZUNAVI"'
Ind. Brasileira'
.
.1
Glasx.
Vidro comum, laminado. trabálhade

em tôdas as formas e preparos, vidre
odstal para todos 03 fins, vidro indo&
trtal com telas de metal ou composl.
cries especiais: ampolas, aquários, ai
sadeiras, almofarizes, bandejas, cubi»
tas, cadinhos, cántaros, cálices, centre
de mesa. capsulas, copos, espelhos, asa
carradeiras, frascos. fôrmas para do cai
Wtras para farnos, fio* de vidro, gard
rafas, garraf8es, graus, jlobos, haste,
larros, jardineiras, licoreiros mamadel•
raa, mantegueiras, pratos, pires, porta.
jóias, paliteiroa potes, pendentes pedestais, saladeiras, serviços para re•
fresc9s, seleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames. vidro Para
dtmas, vidro para relógios, vareta.,
vidros para conta-gotas, Vidro Para
automóveis e para bata-brisas e
alcaras
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Pubiicação feita de acordo coisa' o art: 130 do Código da Propriedade Industriai Da data da publicação começará •
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Termo n.° 713.788, de 1-10-1965
Bar alhos Indústria Brasileira de,
Baralhos Ltda.
S:is3

si cor

Brasileira
Cla:,.;s 49
Baralhos
Termo n. t 713.789, de 1-10-1965
Bar e Lanches Cy Ltda.
.- :aso Pamlo
" a "

Ind. BraaiRpíra
Classe 50
Impressos para uso da firma
Têrmo n.° 713.790, de 1-10-1965
Cos iecções Sobeatex Ltela,

jeiras para 'construções mosaicos, pro viárias. rodoviárias. mamaras bem co.
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Roberto José Montag
Autos de base asfalta:o, produtos par:, 1110 bilhetes de sorteio, bilhetes Cie lote
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Serralharia Santa Marina Limitada
iilizantes liquidos ou sch outras toraid:
São Paulo
mra revestimentos e antros com na:
•mentaçâo. poças ornamentais de c:
'ara distinguir: Almanaques. agendas.
nento ou gesso para setos 'e parede.
suados albuns impressos boletins, easspel pura torrar casas. massas ant,
alogos. edições ifl:preSsas. revistas órit.mos para • uso nas construções par
]r1(3: JIi publicidades. orOgrama.s -adio..
metas portas, portões. pisos, soleira:
sircos. rarho-teievisionados, peças teapara portas. tijolos. tiros de constei,
-ais e CifiernatooT 3 ti c'as prOgr;InlaS Cirtelhas tacos, tubos de ventilação tan
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sues de cimentb. vigas, vigamentos
Têrmo ri. , 713.805, de 1-10-1965
vitrõs
Podoterápica S.A. Trataniento dos
. Classe 5
Termo n. t 713.792, de 1-10-1965
Pés
Obras de serrallie.ia em girei, executaBar, Lanches e Baile Pasapoga Ltda. das em ferro, latão, bronze, cobre, aioSão Paulo
São Paulo
mimo aço 'inoxidável, etc, em partis e
laminados
PODOTERLPICA

São Paulo

SOBEAT4.
(Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 'citas em geral: Agasmho.s
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões. boinas, baciadouros, bonés. capacetes. cartolas. carapuças, casacão, coletes, capas. chales.
eachecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas. camisolas, camiss,as
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
Galas, casacos, crinelos. dominós. echarges, fantasias. tardas para militares co.
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, jogos de 'ingeris. jaquetas, toques
luvas, ligas. lenços, • manteis. meias.
maiõr, mantas, mandrião, mantilhas. pa•
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saidas de banho. sandálias
sueteres, shorts. sungas. golas ou slacks
touca. turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 713.791, de 1-10-1965
Madeireira "Sete Quedas" Ltda.
São Paulo
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Classe lb
distinguir . Materiais paai constru
ções e &corações! Argamassas argila
areia, azulejos batentes balaustres blo
cos de cimnto blocos para pavimenta
ção, calhas cimento cal cré. chapa:
isolantes caibros, caixilhos: colunas.
chapas na:a coberturas, caixas clagua
caixas de Sescarga para etixos edifica
ções premi-Seladas., estuuue emulsão ie
base asfáltico estacas esquadrias estrp.
turas metálicas siara construções lame.
de junção lages: lageotas. material tso
las de metal ladrilhos, lambris, luvas
lante contr- frio e calor. ,nanilras masde paredes, masas para rcvestiMentos

SANTA MARINA

PASAPOGA
Ind. Brasileira
Classe 41
Artios da classe

Termo n. t 713.799, de 1-10-1965
Taubaté, Indústria e Comércio Ltla.
São Pau:o

TAUBAT2

Ind. Brasileira

termo n.9 713.794, de 1-10-1965
Cafeeira Walan Ltda.
São Paulo

Classe 43
Re firigerantes e Risos de frutas

'WALAN
Ind. Brasileira

Termo n. , 713.800, de 1-10-1965
Açougue Manilha Ltda.
São Paulo

Classe 41
Cereais em geral ntadamente café

end. Brasileira
Classe 36
Calçados e meias elásticas para
tratamento dos pés'
Têm° n.° 713.806, de 1-10-1965
Arte Hispânica Antiguidades Ltda.
São Paulo

ffirs HISPANICA

áld. Brasileira'

ILHA
IneN Brasileira

Classe 10
Móveis em geral de metal. vidro, de
Classe 41
aço, madeira estofados ou não. incluTermo n. 9 713.795, de 1-10-1965
Aves abatidas e carnes da porco, cabri- sive móveis para escritórios: Armários.
Confecções Alvorada Ltda.
to, carneiro e vaca
armários para banheiro e para roupas
São Paulo
usadas, almofadas. acolchoados para
Têrmo n.c 713.801, de 1-10-1965
móveis,
bancos, balcões, banquetas,
Madeireira Xagú Ltda.
ALVORADA —
bandejas domiciliares, berços, biombos.
earaná
Ind. Brasileiro
cadeiras. carrinhos para chá e café,
XACRI
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Classe 36
Ind. Brasileira
para sala de jantar e sala de visitas,
Artigos de vestuário e roupas feitas em
amiantos para terraços. jardim e praia.
Classe
4
geral, inclusive calçados
Madeiras em bruto ou parcialment etra- conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas, cabides. cadeiras
balhadas, em toras, serradas e
Termo n. 0 713.796, de 1-10-1965
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
aplaisadas
Super Mercado de Carnes Ganha
de rádios colchões, colchões de molas,
Pouco Ltda.
-Pispensas divisões. divans, discotecas
Termo n.c 713.802, de 1-10-1961
São Paulo
de madeira. espreguiçadeiras, escrivaniMecãnila Voltécnica Ltda.'
GANHA POUC9
nhas estantes, guarda roupas. mesas.
São Paulo
.
Ind. BramilettIP
mesinhas, mesinhas para -Nb° e televisão, mesinhas para televisão, molduras
Classe 41
para quadros. porta-retratos. poltronas.
Carne verde em geral
poltronas-camas. prateleiras, porta-diaClasse
47
s scutassasmo .suuma-mos sis4os snad
Termo n.° 713.797, de 1-10-1965
Lubrificantes para vticillos
•
vitrines
Coimex — Comércio Importadora e
Exportadora Ltda
Termo n.0 713.803, de 1-10-1965
713.807,
de 1-10-1965
t
Termo
n.
São Paulo
WIter de Souza Guedes
D,stribu'dosa de Produtos Farmacêuticos Bambini Ltda.
São Paulo

Ind.

COIMEX
Ind, Brasileira
Classe 50

Para distinguir: Impressos: papéis de
carta, papeis de oficio, cartões comer
ciais e de visitas impressos, envelopes
de qualquer tipo, recibos, faturas, duplicatas, letras de cambio, cheques, notas
ptimissórias, debéntures, apólices, fo- I
Ihinhas, ações, passagens aéreas, ferra
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SOIllit GUEDES

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

Classe
Produtos medicinais e lurinsceatisos•

