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SEÇÂO III
ANO XXIV - N. 13

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
D!visão de Patentes
EXPEDIENTE DO •DIRETOR
De 17 de janeiro de 1966
Exigências

Tèrmos com exigências a cumprir:
N.° 108.028 - Opti Holding
A. G.
N.° 124.161 - José Augusto
dos Santos Filho.
N.° 124.326 - Charles John
Philip Smith.
N.° 124.483 - William Royal
Welch.
N.° 125.673 - Claudio Camara
Rivero e Antônio de Siqueira
Mello.
N.° 126.009 - Delka Research
Corporation.
N.° 127.481 - Gea Luftkuhlergesellschaft Happel Gesellschaft
M. B. H. & Co. KG.
N.° 127.892- Luwa A. G.
N.° 130.049 - Riga Calçados de
Pneu Ltda.
.
N.° 132.567 - Kappel Weilen
if‘ Cia. Ltda.
N.° 133.965 - Horacio Vasconcellos Macedo.
N.° 134.944 - American Cyanamid Company.
N.° 136 211 - Dow Corning
Corporation.
N.° 136.612 - Olin Mathieson
Chemical Corporation.
ciciá Generale Per L'Indutria Mineraria e Chimica.
N.° 136.964' - B. & F. Carter
& Company Limited.
N.° 137.082 - Caterpillar Tractor Co.
N.° 139.507 - Nicola •Petta..
N.° 139 532 - Ciba Societe
Anonyme Ciba Aktiengesellschaft.
N.° 157.701 ---- The Singer Com-.
pany.
N." 157 950 - Luiz Philippe
Goulart Machado.
• N.° 159.202 - Luiz de Andrade
Flores, Ari da Costa Flores e Manoel Teixeira do'llosario.
N." 159 431 - Brinquedos Rodeio Ltda.
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N.° 457.906 - Cimelpa - Cias.
se 17 de Chnelpa Comércio e 1.n..
dústria de Máquinas e Equipa,..
mentos Ltda.
INDUSTRIAL
N.° 457.930 - Marte - Classe
N.° 163.044 - Enrique J. MacN.° 445.967 - martegráfica - n.° 8 de W. A. Malschitzky 8.
carthy e Enzo J. Ramirez. •
Classe 38 de Delphino Castelli - Irmão Ltda.
N.° 456.012 - Resal -- Classe
N.° 163.045 - Blessing Werke Com exclusão de impressos.
Kommanditgesellschaft Feinbau.
N.° 449.584 - Vebus - Classe n.° 46d e Renê, Santos & Cia.
N.° 163.097 - Metalúrgica Wal- n.° 46 de Produtos Industriais e Ltda.
N.° 458.024 - Coutotex - Claslig S. A.
Domésticos Marplast Ltda.
N.° 453.540 - Continental - se 35 - Luiz F. Lima.
N.° 458.029 - Esfinge - EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Classe 16 de Distribuidora ContiDE INTEREFERÊNCIA
nental de Produtos Industriais se 1 de J. O. de Arauto.
N.° 458.048 - Abvolt - ClasLtda.
8 de Wagner Weneck Martins.
De 17 de janeiro de 1966
N.° 453.772 - Atualidade In- seN.°
-Vera Cruz dustriais - Classe 32 de João Classe 458.429
1
de
Indústrias
Químicas
Notificação:
Viana Rodrigues.
Vera Cruz Sociedade Anénima.
N."
454.783
Minerovita
prazo
de
Uma vez decorrido o •
N.° 458.434 - Rubiplast reconsideração previsto pelo ar- Classe 3 de Instituto Biológico Classe 28 de Indústria e ComérIlerb
S.
A.
tigo 14 do Decreto 4.048 de 29
cio Rubiplast Ltda. - Com ex•
N.° 456.671 - Clarion - Clas- clusão
de dezembro de '1961,e mais 10
de lustres.
se
3
de
Laboratórios
Farmacêu
dias para eventuais juntadas de
N.°
458.474
- Possante ticos
Exactos
S.
A.
reconsideração, e do mesmo não
Classe
46
de
Indústria
e ComérN.°
456.673
Clairol
Classe tendo valido nenhum interesFarid Soubhia Ltda.
sado serão logo expedidos os cer- se 3 de Laboratórios Farmacêu- cio
N.° 458.883 - Verax - Classe
ticos Exactus S. A.
tificados abaixo.
N.° 456.707 - A Tribuna - n.° 8 de José Bonifácio Schilling
N.° 136.932 - Montecatini So- Classe 32 de Milton Ayres de La- na classe 28.
Marcas deferidas:
N.° 459.280 - Café Odalisca cerda.
Classe 41 de Casa Chic Ltda,
N.°
166.341
La
Invencible
N.°
456.842
Cidade
do
Ci•
N.° 459.488 - Rodopies H. H. - Classe 41 de Herrero nema - Classe 8 de Newton GuiClasse 29 de Indústria de ArtefaHermanos S. A.
marães de Paiva.
tos de Borracha Rodopies Ltda.
N.° 456 861 - Studio A - Clas- - Na classe 29 apenas para rodos.
N.° 358.103 - Dalva - Classe
n.° 41 de S. A. Martuscello - se 32 de Cetury Publicidade Ltda.
N.° 459.920 - Menina - Classe
N." 456.9(11 - Dorsil - Classe n.° 46 de Aurélio Francischetti.
Com exclusão de balas, caramelos
n.° 4 de Irmãos Augusto Lida e cremes alimentícios em geral.
N.° 460.154 - Azes do Romanexclusão de alcatrão vegetal ce do Oeste --- Classe 32 de DisN.° 414.580 - Butisol - Classe eCom
mineral
e
estearina.
tribuidora e Publicações Ltda.
n.° 3 de McNeil-Laboratories Inc.
N.° 457.251 - Bebeconfort - N.° 428.184 - Al - Classe 34
Classe 40 de Nicola Dunin Borde Argos Industrial S. A.
N.° 460.187 - Gigante kowsky
e André Dunin
N.° 432.611 1PAB - Clas s e
se 26 de Sergio Fuser.
n.° 39 de IPAB - Indú:dria PauN.° 460.193 - Dacio - Classe
N.° 457.359 - São João
lista de Artefatos de Borracha
n.° 41 de Antônio Rocha & Filho
Classe 3 de Farmácia São João Ltda.
S. A.
Ltda.
N" 460.243- Marcesa - ClasN.° 434.573 - Socidro - ClasN.° 457.715 - Correio Literá6 de Marcosa S. A. Máquinas,
se 8 de Socidro Sociedade de En- rio - Classe 32 de Bruno Bu,..cini se
genharia Elétrica e Hidráulica Li- - Sem direito de variar em de- Rep resentações Comércio e Indústria - Com exclusão de ele.
mitada.
nominações.
vaciores de cargr e de •passageiros
N.° 436.235 - eine Revista N." 457.808 - Decatiazil N.° 460.251 - OH - Classe 46
Classe 32 de, Orlando, Frantz -H Classe 3 de Quimio Produtos Quíde Alerettrio Imobiliária Ltda.
Registre-se, como marca.
micos, Comércio e IndústriaS. A.
460.334 - Yarck - Classe
N.° 457.871 - Mirage - Clas- n.°N.°
N.° 442.241 - Matic - Classe
7 de Cia. Industrial de Ferro
s
13
de
Mirage
Modas
Ltda.
n.° 14 de IBESA - Indústria
S. A. - Excluindo-se máquinas
Brasileira de Embalagens S. A. Com exclusão de dedais. •
pari,
beneficiar cereais e sementes
N.° 457.893 - Brascole - Clas-- Excluindo-se cinzeiros, figuN. 460.335 - Vilamar - (lasra, mosaico de vidros e para- se 36 de Brascore 13rasilia Comér- se 16 de Fo rnecedora de Areia
cio e Representações Ltda.
brisas.
Velarna• L*"
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
ISEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até às
oiRavese Moca&
15 h Ora e.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinenesuPe OA •colo oa tarowolo
tes à matéria retribuída, nos emane oo tsanveço Da PUIU ICAÇÔZII
FLORIANO GUIMARAES
MURILO
FERREIRA
ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
GEOÃO
das 13 às 16 horas, no máxi.•dAdie do ~Adoidad• do expodlanto da 0•Pdriern•Aed
mo até 72 horas após a saída
Neatende a. Preprie.dado Industriai do &Anistiei*
dos órgãos oficiais.
d. indaSsOla o ComAred*
Impresso nas Oficina* ao Dcpertamtnto d Imprensa Nacional
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
FUNCIONÁRIOS
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES ' E PARTICULARES
Capital e Interior:
Capital e Interior:
anuais, as assinaturas poderse-ão tornar, em qualquer Semestre . . . Cr$ 0.000 Semestre . . . Cr$ 4.500
época, por seis meses ou um Ano
Cr 1.000 Ano
Cr$ 9.000

EXPEDIENTE

Exterior:
Cr$ 13.000 Ano

afi

As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas selai
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,
na parte superior do enderèço
-

N. 460.625 - Festival' de Palavras Cruzadas - Classe 32 de
Waldemiro Barbosa da Silva.
, N. 460.862 - Netuno - Ciasse 32 de Gráfica Netuno Ltda.
N. 460.976 -- Signa - Classe
n.° 16 de Signa Estruturas Metálicas Ltda.
N • 460.981 - Correio da Serra
- Classe 32 de Emprèsa Jornaistica .'arailninense Ltda.
N.• 460 933 - Caramuru Classe32 de Eia prêsa de Publicidade Caramuru Ltda.
N. 461.442 - Golipan - Classe 2 de Laboratório Procarmo
Ltda.
N." 461.463 - Rataplan - Classe 32 de Distribuidora Record de
Serviços de Imprensa Ltda.
N.• 461.483 - Champs Elysès
- Classe 36 de São Paulo Alpargatas S. A.
N. 461.484 - Champs Elyses
- Classe 23 de São Paulo Alpargatas 5 A.
N. 461.521 - Tecnomont Classe 11 de Tecnomont Some• dado Tcnica de Montagem e Representação Industrial Ltda.
N. 461.597 - Orfanato - Classe 41 de Padaria e Confeitaria
* Orfanato Ltda. .
N. 461 869 Eletrotestit -Classe 8 de Eletristeil Oficina
Elétrica de Velculos Ltda.
N.° 462.085 • 4- . Jornal do Lar
- Classe 32 de r Roberto Canavar.•
ro Costa.
N. 462.413 - linha - Classe
'n.• 41 de Produtos buba Ltda.
Somor - Classe
N." 462.477
n.° 47 de Sornar Cia. Terrilorint
• Agricola e Comercial - C0111 ex-

Ano

vão impressos a número do
talão de registro, o mês e o
uno em que findará.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento
chiá() de beneficiadores de cereais e café.
N.• 462.679 - A Feira Livre de
Ramos - Classe 36 de A Feira
Livre de Ramos Roupas e Tecidos Ltda.
N. 463.699 - Korte - Classe
n." 11 de Indústria Cerâmica Rapikorte Ltda.
N.• 463.732 - Santa Maria Classe 21 de Indústria Mecânica
tle Peças para Autos Santa Maria
Ltda.
N.° 464.238 - Forteleza Classe 24 de E. Barone & Cia.
N. 464.239 - Classe 32
de Leo Publicidade e Estudos
Econômicos Ltda.
N.• 464.471 - Torneio - Classe 32 de João Alves Saldanha.
N. 464.881 - Volga - Classe
n." 42 de Sons N. A, Vinícola
Suzanense Industrial e Comercio.
N. 464.977 - Vansessa Classe 36 de Maria do Geo & Pinto
Ltda.
N. 465.073 - Indústria e Mercado - Classe 32 de Sim Saciedade de Imprensa de São Paulo
Ltda.
N. 465.141 - Fidalgo - Classe 40 de Anivaldo Santana (:oura
N.' 465.201 - IMAF - Classe
n.° 21 de 1MAF - Indústria Mecânica de Artefatos de Ferro Limitada - Excluindo-se silenciosos.

•

N.• .465.771 - 'lde - Classe
n." 41 de Valdemiro Gomes dos
Santos.
N. 466.145 - Mistério no Espaço Clwse 32 II- Emprêsa
Gráfica O Cruzeiro S. A.

•

Exterior:

••

Cr$ 10.000

dos jornais, devem os assinantes providenciar a res.
pectiva renovação com antecedência mtnima de trinta
(30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovada., até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de • possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soa
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor.
do Tesoureiro do De parta.
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no alo da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus.an desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da as.
sinalara..
- O custo de cada exern..
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa.
acrescido-de Cr$ 5 se do mem,
mo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

N.• 469.623 :-- A Werco - Alberto Baptista - Art. 114 do
Classe 6 de Comercial e Industrial código.
de Fornos Werco Ltda.
N. 461.354 - Clube da Bossa
I N. 469.768 - !lige Bei - Nova Mesmo - Classe 33 de Cal.
Classe 48 de Gerido Yukimitu.
Brasileira de Discos - MI. 117
N.• 516.555 - Copacabana - n.° 4 do código.
1 Classe 41 de Palheta Cafés Finos
N. 464.429 - Colégio Rio de
S. A.
Janeiro - Lumen - Classe 33 da
Insignia comercial deferidas: Colégio Rio de Janeiro Ltda.
N. 465 857 - Delta - Classe Art. 117 n.° 4 tio código.
n.° 33 de Organizadora Delta SoN. 464.668- Beltur - Classe
ciedade Anónima - Art. 114 do n." 33 de Viagens Turismo Reicódigo.
tor Ltda. - Art. 117 n.• 4 do
N.° 458.213 - Clinica veteri- código.
nária Sacas Peila - Classe 33 de
N.• . 465.156, - A •'iainatartna
Arnaldo Almeida Magalhães e José Calçados - Classe•36 de. A. R.
Alberto Baptista - Art. 114 do Almeida & Cia. Ltda. - Art. 117
código.
11. • 1 do código.
N. 459.941 - Stmes - Classes
Frase de propaganda defens. 16 e 33 de Administradora
rida.
Predial Sanes S. A. - Art. 114
do código, nas classes 16 e 22.
N." 464.522 - Só Jueisa, DiN. 410.210 - Anodibrit - vina Música - Classe 32 de RáClasse 33 de Augusto Emilio Ca- dio Musicante Sociedade' Anónima - Art. 121 do código.
mira - Art. 114 do código.
Marcas indefentias:
Nome comercial deferidos:
N.
266 125 - Ben Hur
N.
45,4 006 - Metalúrgica
Norte Sul 5. A. de Metalúrgica • Clasme 42 de Irmãos Santiago.
Norte Sul 5. A. - Art. 109 n." '2' N. 342.557 - Pau Fies
Classe :36 de De Mi nus Comércio
do código.
N. 461.592 - Ilischof & Cia e IndúsIria tle Hotline; S. A.
• 364 313 -- Dorainho de Bisehof & Cia. - Art. 109 nó.
Classe II de João Trevi‘nli,
mero 2 do código:
N." 407 611 - Canora Titulo de estabelecimento de- . :3 de Metalúrgica Carioca Inferidos.
dústria e Comérrie Lida.
N.• 453.346 . - Ótica Brasília -N.- 412 521 •- Ilagtiare
ClasClasse 8 de Sydney Veiga
At se 3 de
Coiii,,reio e Inligo 117 ti." 1 do código.
:doslria S. .1.
N. 421.731 •
N. 458.212 - CIiiuirn 'eteri• elas(tnz.rjri s . A . Indústria
41
naria Saens Peita
se 3:1 d..
Arnaldo Almeida Alagalhães e José e CinlICa'cio
1

N

se

Quinta-feira 20
N. 434.416 - Duraflex Clas$ 36 de Sociedade Brasileira de
Calçados Duraflex Ltda.
N.° 437.011 - Guaporé - Classe 41 de Lanches Guaporé Ltda.
N.° 437.865 - Formitex Classe 16 'de Eucatex S. A. Indústria e Comércio.
N.° 438.837 - Tropeiro Classe 36 de Olival Roupas Profisionais Ltda.
N.° 441.069 - Bela Vista Classe 8 :le Bela Vista Comércio
Importação e Esportação S. A.
N. 443.434 - Brilha Rio Classe 39 de Sergio Ferreira Euzebio.
N. 444.214 - Rio Zona Sul Classe 32 de Rene da Silva Fernandes.
N. 444.242 - Transportes São
Lourenço - Classe 50 de E. Puppin & Grilli Ltda.
N. • 444.637 - Sornosan Merck
- Classe 3 de Emanuel Merck
Offene Handelsgesellschaft.
N.° 444.654 - Roupapluma Classe 23 de S. A. Cotonificio
Gavea.
N . 444.702 - Krylon - Classe
n.° 1 de Krylon Inc.
N. 446.165 - Corôa.- Classe
n•° 39 de Artefatos de Papel e
Papelão Corôa Ltda.
N.° 453.475 - White Park Classe 42 de Ernestin Stossel &
Cia. Ltda.
N.° 454.400 -- Dama de Ouro
- Classe 46 de Dorival Alves de
Souza.
N.° 454.911 - A Classe 31 de
Amorim & Gomes Ltda.
N.° 455.620 - Agrotan - Classe 1 de Agro Tanino S. A.
N.° 455.941 - Centyleo - Classe 3 de Laboratório Lei do Brasil S. A.
N.° 456.823 - Goiana - Classe
n.° 41 de José Balaan Ramos Ximnees.
N." 456.973 - Presidente Classe 21 de Auto Pôsto Presidente Ltda.
N. 458.534 - Islã - Classe 36
de Islã In riústria e Comérçio Limitada.
N.° 459.106 - Castanholas Classe 41 de Salgado & Companhia S. A. - Union Comercial
Ateitera.
N.° 460.051 - Café Divinópiolis - Classe 41 de Café Divinopolis Ltda.
N.° 4 0.266 - TV - Classe 32
de TV Publicidade Ltda.
N.° 460.723 - Condado - Classe 41 de Geraldo Ferreira Lima.
N9 461.320 - Guanabara - classe
31 de: Indústria de Malas Guanabara Limitada.
No 461.659 - Corcundinha - classe 4 de: Walter Balsimelli.
N° 461.891 - Brasília - classe 1
de: Casa Niteroi de Ferragens Limitada.

DIÁRIO OFICIAL

(Seção III)

pg 462.404 - Município de Tanabi
Diversos
- classe 32 -- Italino Alderigi Cuogri.
Termos aguardando anterioridade*:
• Ng 462.556 - Vetone - classe 16
de: Vetone Indústria de Isolantes LiN° 371.848 - Cia. Aeronautica
mitada.
Paulista.
N9 463.473 - California - classe
N° 373.320 - Haltrich S. A. Indústria Comércio e Agro.
40 de: Moveis Cali fornia Limitada.
N9 416.152 - Metalurgica MoeNg 463.804 - White-Cap - classe
ma S. A.
11 de: Metalurgica Heleny Limitada.
No 424.026 - Indústria de Bebidas
Nq 465.470 - San Marino - classe
Madrid Limitada.
36 - San Marino Roupas Limitada.
N9 429.518 - Carlos Ramos CalvoNx 466.395 - Russo - classe 5
so.
de: Fundição RUS80 Limitada .
No 432.128 - Manoel Aureli BezerNA 470.381 - Orno - classe 2 de:
ra.
R. S. Rudson Limited.
No 438.550 - Ca. Renascença InNo 470.445 -- Café Capricho classe 41 le: Luiz Gonzaga de Ávila. dustrial.
No 440.448 - Texaco Inc.
N° 470.446 - Brasilia - classe 46
de: Antonio Fernandes da Silveira.
N° 444.094
Monag Montagens
No 470.551 - Brasiliense - classe Industriais Limitada.
41 de: Mercantil Importadora BrasiliNo 444.218 - Artefatos de Couro
cose Limitada.
Monterrosa Limitada.
N° 471.090 - Café Arapongas --N° 444.219 - Artefatos de Couro
classe 41 de: Café Expedicionário- Li- Monterrosa Limtada.
mitada.
N° 444.180 - Antonio Misevicius.
N9 444.655 - S. A. Cotonificio
Sinal le Propagana - Indeferida
Gavea.
N.° 456.316 - Ejú - cla , Res 6, 7,
No 444.656 - Irmãos Lo Blanco
•
8, 11, 16, de: Metalurgica E;ti Limita- Limitada.
da.
No 444.709 - Solorrico S. A. Indústria
Comercio.
Nome Comercial - Indeferida
N° 444.790 - Industria de Rompas
Brancas Majoy Limitada.
' No 353.762 - Comercial e ImobiliaN° 444.881 - Lare Laboratorios
ria Marajoara (Cimar) Limitada - Reunidos S. A.
Requerente: Comercial e Imobiliária
No 445.206 - Magazine Mauá UtiTitulo de Estabelecimento - Indeferido lidades Domésticas Limitada.
Marajoara (amar) Limitada.
No 445.371 - Irc Indústria de 'ReN° 196.702- --- A Baianinha Doceira sistência e Componentes Limitada.
- classe 41 de: A. Baiana, Salgados e
N9 450.998 - Fried Krupp.
Doces Caseiros Limitada.
No 451.133 - Retifica Standard classes 6, 33 e 5Q de: Gerson Alfredo
Rosa.
N9 459.944 - Carteira de Crédito
Promocional - classe 33 de; Banco
Economico la Bahia S. A.
N9 461.612 - Auto 943 - classe
21 e 33 de Auto 943 Comerei Limitada.
No 461.71g - Mercado do Arroz classe 41 de: Luiz Henrique de Azevedo Fagundes.

N° 451.000 - Fried Krupp..
No 451.002 - Fried•Krupp.
No 455.442 - Indústria e Óleos Limitada.
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No 469.649 - Auto Posto Lisbóa
Limitada.
No 469.723 - Vizoni Freios e Frio.
ção Limitada.
IV' 469.835 - Agrinco de Pernambuco Limitada.
N9 469.939 - Bambozzi & Cia.
N9 470.219 -L Saldai Sociedade Ano.
nima Importadora de Automóveis e
Tratores.
N° 470.379 - Bar e Restaurante

Kilt Club Limitaa.

N° 470.392 - Sorrex Sociedade Bra.
sileira de Eqpansão Territorial Limi.
tada.
N* 470.417 - Indústria de Bebidas
Cajal Limitada.
N° 470.418 - Disco S. A. .Distribuição e Comércio.
N° 470.439 - Indústria de Bebidas
Jaber Limitada.
No 470.481 - Jower Radio e Tele.
visão Limitada.
No 471.156 - Colegio São Bento.
N o 484.286 - Larbel Imobiliária Li.
mitada.

N° 474.294 - Eletronica Fluminen.\
se Limitada.
N9 484.295 - Elevadores Real Li.
mitada - Fica retificado o clichê publicado em 25-5-1961 - para o núme.
ro do termo 484.295 - Marca Real
na classe 21 - artigos na classe.
NOTICIÁRIO

Oposição
Rud. Furrer Sõhne A. G-. - opa
sição ao termo 139.185 modelo inclua.
trial . de: Bentivoglio Marini.
Baumer - QBS - Cia -. Brasileira
de Equipamentos - oposição ao- termo
139.366 - modelo de utilidade de:
Fong

Indústria de Esquadrias e Parques
Inestar Ltda. (oposição . ao termo na.
N° 456.818 - Fábrica de Bebidas mero 695.839, titulo Clinica Infantil
Engenho Novo Limitada.
Narizinho) .
N° 456.925 - Confecções Celizriar
Manufatura de Crina e Figras AraLimitada.
nha Limitada (oposição ao termo naN o 458.186 - Instituto Quimioterá- mero 697.433, marca Arana)
Carmos S.: A. de Máquinas e Ma.
pico Brasil Limitada.
•
terial Elétrico (oposição . ao termo núN o 459.627 - João Sanches Ortega. mero 697.574, marca Carman's).
N° 461.486 - A. B.' C. - Radio
Recordati Laboratorio Fartnacologico
e Televisão S. A.
S P A (oposição ao termo numero
Exigências N° 462.151 - Cia. Farmacêutica 696.013, marca R) .
Organon do Brasil S. A.
Recordati Lar Parmacologico S P A
Termo com exigências à cumprir:
No 466.272 - Pani çicaora Flor do (oposião ao termo numero 696.011,
marca R).
N° 395.979 - Conteruccio & Lama- Lima Limitada.
ra.
Recordati Laboratorio Farmacologica
N° 466.368
João Alves Parente.
S P A (oposta ° ao termo numero
No 397.095 - Roloviária Expressa
Leão Limitada.
EXPEDIENTE DA SESSÃO DE 696.010, marca
Palhinha S. A. Indústria de BebiEXAME FORMAL DE MARCAS
NO 436.257 - Francisco Mazza.
das em Geral (dposição ao termo nu.
N9 458.569 - Brasília Filmes.
mero 701.724)
Rio 17 de janeiro de 1966
No 458.904 - Nair de Mello Cia.
Sociedade Mercantil João Desrri Li'Limitada.
mitada (oposição-ao , termo 699.049) .
Exigéncias
N° 464.199 - Anchieta Auto Peças
Laboratorio Wantuil S. A. (oposi.
Termos:
Limitada.
ção ao termo número 696.060, marca
• Z° 468.046 - Beukar do Brasil Co- Lamiplac).
No 471.442 - Humble Ou l & Rehmàrcio e Indusria S. A.
ning Company.
Associação Brasileira dos Produtores
N° 469.575 - Imprime Indúsrtia de Discos (oposição ao tèrmo 696.017,
N° 482.237 - International Bw-ness
Serigrafica Limitada.
Machines Corporation.
marca Augusta Stereo)
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Asiodação Brunira dos Produtores
de Discos (oposição ao termo 696.024,
titulo Stereo's).
Indústria e Comércio Antonio No.
queira S. A. (oposição ao termo ml.
mero 701.249).
•
Vulcan Artefatos de Borracha S. A.
(oposição ao tèrmo número 695.551).
Vulcan Artefatos de Borracha S. A.
(oposição ao termo número 695.552,
marca Romla Pluma).
Aço Torsima S. A. (oposição ao
termo número 696.494, marca Torome.
tal).
Wetia Aktieger.sellsihaft (Oposição
ao termo número 696.599).
Wolkswa g enw erv Aktiengeselischatt
(oposição ao termo número 696.210).
-Indústria e Comércio Sierauto S. A.
(oposição ao termo 702.166).
Cia. Brasileira de Comércio Internacional importação e Exportação
(oposição ao termo número 695.132.
marca P G).
Cifra S. A. Crédito Investimentos
Financiamento Representações e Administração (oposição ao tèrmo número
700.931).
Cifra S. A. Crédito Investimentos
Financiament Representações e Admt•
Distração (oposição ao termo número
700.830- 701.201).
Confecções Newport Limitada (oposição ao termo número 702.063, marca Newport).
Indústria Metalúrgica Tergal S. A.
(oposição ao termo 696.396. marca
Sergal).
Societe Rhodiaceta (oposição ao te.
mo 700.940).
Serviço Nacional .de Aprendizagem
Comercial Senac (oposição termo número 696.034).
Ernesto Neugebaucr S. A. Imiústria
Reunidas (oposição ao termo numero
696.913, marca Parat).
Ernesto Neugebatter S. A. Indústrias
Reunidas (oposição ao termo número
696.914. marca Paraty).
Laborteraplca Bristol S. A. Indústrias Químicas e Farmacêutica (oposição ao termo número 695.992).
Laboratorápica BrIstol Ind. 'Quimima e Famiacèutica (oposição ao termo 696.446).
Expresso Alvorada Ltda. (oposição
ao tèrmo 702.353).
Audré Courreges SARL (oposição
ac têm° 698.895 marca Coupreges)
Argos Industrial S.A. (oposição ao
tê--mo 698.820).
Sociedade Técnica de Contabilidade
• AdministraçãO Soteca (oposição ao
térmo 697.672 ',lin)o &tecla).
Moinho do Centro S.A. (oposição
ao têrmo 691.784inarca Itatiaia).
Confecções Zé Beto Lt.da. (oposição
ao têrmo 698.677).
Telcon 13.A. Indústria e Comércio
(oposição ao Virmo 898.854 marca
Fàcon).
Wapsa Auto Peças 13.A. (oposição
ao tê:mo 698.944 marca Apsa).
Indústria Sul Americana de Metais
S.A. (oposição ao térrrto 607.543 marca EBAM).
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Atlanta S.A. Balas e- Caramelos Dix S.A. Imóveis e Administração
(oposição ao ténno 896.492 marca Bo- (oposição ao térmo 697.045).
liche).
Dix S.A. Imóveis e Administração
Indústria de Calçados F. Rosifini I (oposição sa, térno 697.046).
S.A. (oposição ao tênno 696.518 mar- Importadora Americana S.A. (opoca Samel Rose).
sição ao térmo 697.501).
Cabomar S.A. Distribuição Comér- Big Lar Utilidades S.A. (oposição
cio e Indústria de Metais Coque e ao térmo 700.423 marca Big).
Produtos Siderúrgicos em geral (opo- Laboraterápica Bristol S.A. Ind.
sição ao termo 696.603).
Química e Farmacêutica (oposição ao
Eletrotécnica TJItrasinus S.A. (opo- tèrmo 692.113) ..
siçã o ao térmo F99.319 marca Ultra Laboraterápica Bristol S.A. Ind.
Som).
Química e Farmacêutica (oposição
Neumark dt Cia. (oposição ao Urino 692.128).
ao térmo 702.280).
Semeo do Brasil S.A. Indústria e
Cotrércio King'S de Gêneros Ali- Comércio de Máquinas (oposição ao
mentícios Ltda. (oposição ao tèrmo térmo 697.798 marca Sweco).
697.771 marca Bottles King).
/Remoo do Brasil S.A. Indústria e
. Bazar 13 Ltda. (oposição ao Urino Comércio de Máquinas (oposição ao
térmo 697.793 marca Sweco).
697.732 marca 13).
Bazar 13 Ltda. (oposição ao ténno Indústria e Comércio de Artefatos
de Borracha Duplex S.A. (oposição
70C 646 marca 13).
ao térrno 697.446 marca Tuflex).
Bazar 13 Ltda. (oposição ao térmo
Unilever Limited (oposição ao tér n
702.542 marca 13).
mo 696.755).
Jayme Estevam Benedetti (oposição Institut National Des Appellations
ao térmo 701.697 marca Santa Lu- D'Origine
Dm Vins Et Eaux De Vie
zia).
(oposição ao ténno 481.360).
Pizzamar Lanches Ltda. (oposição Produtos Rocha Químicos e arma.
ao ténno 701.165).
céuticos S.A. (oposição ao têrmo
Construtora Canadá S.A. (oposição 697.938).
ao têrmo 701.040 marca Big Bom). Hospital Nossa Sénhora do Carmo
Vulcanus do Brasil Indústria e Co- S.A. (oposição ao ténno 696.409).
mércio 13.A. (oposição ao térmo
Cardinal Imóveis e Administração
700.064).
Ltda. (oposição ao Urra° 698.290).
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
Marcelo Barbiellini Amadei (oposi(oposição ao têrmo 700.064).
ção ao Urino 698.739).
Edu de Souza (oposição ao termo
Moinho Marcelinense S.A. (oposi690.663 marca Edu).
ção ao ténue. 698.776).
Raphael Molina (oposição ao tkrAços Broo/clin S.A. (oposição ao
mo 692.753).
Orno 690.247).
Indústria Vaiares S.A. oposição
ao térmo 697.843).
Fábrica Nacional de Engrenagens
S.A. Fanesa (oposição ao Urino ....
898.056).
Contecções Zé Beto Ltda. (posiçao
ao térmo 697.997 marca Betto).
Lei n 4.506 de 30 de novembro de 1964
Laboratórios Andrornaco S.A. (opo
sição ao térmo 697.987 marca Oriental).
Dispõe seibre o impdsto , que recai sõbre as rendas
Emprêsa Comercial Inter S.A.
• proventos de qualquer natureza
(oposição ao têrmo 698.870).
Polenchl S.A. Indústria Brasileira
Divulgação n' 929
de Produtos Alimentícios (oposição
ao térmo 698.239).
•
2' edição
Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A. (oposição ao térrno 698.007
PREÇO: Cr$ 250
marca Karbon).
;LR: Imobiliária Ltda. (oposição
ao tèrrno 697.523).
Decreto n' 56.866 ___ de 23 de maio de 1965
Mario Beach' (oposição ao téntio
699.004).
Aprova o Regulamento para cobrança e fiscalização
Casa Publicadora Brasileira /opodo Irnpósto de Renda
sição ao térrno 696.640).
•
Malharia Irmãos Daher S.A. topoDivulgação n' 939
sição ao têrmo 696.401).
Bril S.A. Indústria e Comércio
PREÇO: Cr$ 400
(oposição ao térmo 696.773).
Radio Bandeirantes S.A. (opalição
A VENDA
. ao Urino 697.606).
• Na Guanabara
• Bill S.A. Indústria e Comércio
(oposição ao tèrmo 626.790).
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I
Poppa 8,1. Monticone Ltda. (opcisi- Agência I: Ministério da Fazenda
ção
ao têrmo 694.195 niarca Corallo).
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal
Kibon S.A. Indústrias Alimentícias
(oposição ao térmo 696.441 marca
Em Brasilia •
Sardibom) .
Na sede do D.I.N.
Laboratórios And romaco S.A. (oposição ao tênno 697.931 marca AlerCOCOW . .

Lojas Vevé Ltda. (oposição ao termo 899.28:).
Bela Vista S.A. Produtos Alimenlidos (oposição ao térmo 699.402
marca Bela Vista).
M 8 M Artefatos de Borracha S.A.
(oposição ao térmo 697.064).
Eletrônica Cosme e Damião Ltda.
(oposição ao térmo 698.009).
Modas Finostil S.A. (oposição ao
térrno 699.175).
Indústria de Relógios Herweg S.A.
(oposição ao térmo 699.700 marca Foguete).
Alumax Indústria e Comércio Ltda.
(oposição ac térmo 698.218 marca
Aluteo).
:lambi° 011 & Refining Co. (oposição ao térmo 698.565).
Humble 011 & Refining Co. (oposição ao termo 698.566).
Editora Abril Ltda. (oposição ao
tértno 560.468 marca Realidade Brasileira).
Editora Abril Ltda. (oposição ao
tênno 571.335 marca Realidade Fluminense).
Editora Abril Ltda. (oposição ao
térmo 609.108) .
Editora Abril Ltda. (oposição ao
tórmo 571.334).
Sherwin Williams do Brasil S.A.
Tintas e Vernizes (oposição ao têrmo
675.646 marca Iris).
Super Cia. Industrial de Tintas e
Vernizes e Resinas (oposição ao têrmo 640.552).
Indústria de Pesca S.A.
(oposição ao térmo 696.450 marca
Taiwan).
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Adubos Paraná S.A. (oposição ao
têrmo 696.528).
Banco Riograndense de Expansão
Econômica S.A. (oposição ao têrmo
696.514).
Banco Riograndense de Expansão
Econômica S.A. (oposição ao têrmo
696.513).
Organização de Contabilidade e
Imobiliária e de Despachos A Prestativa Ltda. (oposição ao têrmo
690.925) .
Indústria de Biscoitos Marilan Limitada (oposição ao têrmo 700.821
Marca Marili).
Miguel Barbieri (oposição ao têrmo
698.268).
Ricardo & Cia. (oposição ao têrmo
699.190).
Aço Torsima S.A. (oposição ao tir
mo 698.339).
Miguel Barbieri (oposição ao têrmo
697.678 marca Bandeirantes).
Miguel Barbieri (oposição ao têrmo 697.171 marca Orpal).
Miguel Barbieri (oposição ao têrmo 696.780).
Alvaro Fernandes (oposição ao têrrrio 701.711 marca Fusca).
Alvaro Fernandes (oposição ao tê:um 701.715 marca Puska).
Alvaro Fernandes (oposição ao têmo 701.717 --- 701.718 -- 701-719 -7C1.709).
Companhia Luz Stearica (oposição
ao Urino 696.798).
Organização Quinan Ltda. (oposição ao têrmo 688.147).
Cooperativa Agrícola de Cotia (opoisição ao têrmo 701.897).
Dipeco Importação Exportação e
Comércio Ltda. (posição ao têrmo
698.841).
Cooperativa Agrícola de Cotia (opoaição ao têrmo 700.536 marca Tupi)
Super Cia. Industrial de Tintas e
Vernizes e Resinas (oposição ao têrMo 639.983 marca Kombi).
Super Cia. Industrial de Tintas.
Vernizes e Resinas (oposição ao térmo 639.474 marca Kombi Rural).
Margareth Brierre (oposição ao têrMo 700.393 marca Valparaiso).
Indústria de Calçados F. Rosifinis
S.A. (oposição ao têm() 696.517 mar
ca Saiml-Rose).
Indústria de Calçados F. Rosifini
S.A. (oposição ao têrmo 696.519 mar
ca Sameu Rose).
"Cabomar" S.A. Distribuição, Comércio e Indústria de Metais, Coque
e Produtos Siderúrgicos em geral
(opo^ição ao têrmo 696.604 nome comercial Metalúrgica Cabomat S.A.)
Cia. Fiação e Tecidos São Bento
(oposição ao têrmo 695.384 marca Vaqueiro).
S.A. Indústrias Votorantim (oposição ao tôrmo 697.019 marca Primus).
TOC - Técnica de Organização e
Consultoria Sociedade Civil Ltda.
(oposição ao têrmo 696.250).
TOC - Técnica de Organização e
Consultoria Sociedade Civil Ltda.
(oposição ao têrmo 696.251).
TOC - Técnica de Organização e
Consultoria Sociedade Civil Ltda.
(oposição ao têrmo 696.252).
Ignus Indústria e Comércio de Ferio Ltda. (oposição ao termo 898.407
barca Ideal).

DI;.R10 OFICIAL (Seção III)
Companhia Produtos Pilar S.A.
(oposição ao têrmo 696.787).
Companhia Produtos Pilar S.A.
(oposição ao têrmo 700.186).
E.I. Du Pont de Nemours And.
Company (oposição ao têrmo 699.225
marca Decronil) .
Casa Windsor Modas e Confecções
Ltda. (oposição ao têrmo 697.105)).
Produtos Dr. School Para os Pés
S.A. (oposição ao têrmo 697.505
marca Ortoplástica).
Incafé - 'Indústria e Comércio de
Cafés Finos S.A. (oposição ao têrmo
700.760 marca Assis Brasil).
Irmãos Marcelino (oposição ao têr-.
mo 694.263).
Renil S.A. Indústria Textil (oposição ao têrmo 697.392 marca Brenil) .
João Rucian Ruiz (oposição ao têrmo 699.263 marca Olimpico).
João A. Machado S.A. Comércio
e Indústria (oposição ao tênno
699.209 marca Atalex).
Walita S.A. Eletro Indústria (oposição ao têrmo 699.365 marca Piccolo) .
Kibon S.A. Indústrias Alimentícias
(oposição ao têrmo 691.853 marca
Bem-Bom).
Departamento Científico do Centro
Oswaldo Cruz (oposição ao têrmo
697.133 marca Revista da Medicina).
Pan Produtos Alimentícios Nacionais Ltda. (oposição ao têrmo 696.912
marca Oba-Nana).
Kibon S.A. Indústrias Alimentícios
(oposição ao têrmo 698.007 marca
K Arbon).
Bril S.A. Indústria e Comércio
Bril S,A. IndJústria e Comércio (pa
(oposição ao têrmo 698.059 marca Rebrilha).
Indústria Sul Americana de Metais
S.A. (oposição ao têrmo 696.860).
Indústria e Laboratório Alfa Ltda.
(oposição ao têrmo 697.971 marca Elmo).
Fábrica de Casemiraz Adamastor
S.A. (oposição ao têrmo 697.845 mar
ca Caravellas).
Condoroll Tintas S.A. (oposição ao
têrmo 470.154 marca Cerol).
Marcovan Ferragens Comércio e In
dústria Ltda. (oposição ao têrmo
702.035 marca Maran).
Indústria Auto Metalúrgica Ltda.
(oposição ao têrmo ' 696.619 marca
IAM).
Antenna Emprêsa Jornalística S.A.
(oposição ao têrmo 701.500).
Construtora Canadá S.A. (oposição
ao térmo 701.046 marca Canadá).
Goenge S.A. Engenharia e Construções (oposição ao Urino 699.654).
Kelmaq S.A. - Máquinas Comerciais e Gráficas (oposição ao têrmo
700.484 marca Super),
Oriel Empreendimentos Imobiliários Ltda. (oposição ao têrmo
700.055 marca Orei).
Indústria Comércio e Exportação
de Máquinas Matrizes Blotec Ltda.
(oposição ao têrmo 699.707 marca
Blotec Procopense).
Eletro Mecânica Arma Ltda. (oposição ao têrmo 698.210).
Samuel Garson (oposição ao têrmo
699.223 marca Gerson).
Samuel Garson (oposição ao têrmo
899.198 marca Gerson).

Águas Sanitárias Super Globo de
São Paulo S.A. (oposição ao térmo
695.350 ma ca Rainha).
Oriel - Empreendimentos Imobiliários Ltda. (oposição ao têrmo
700.056 marca Orei).
Orlei - Empreendimentos Imobil
liários Ltda. (oposição ao têrme ...•
700.057).
Berta Confecções Ltda. (oposição
ao têrmo 697.997 'marca Betto).
Deposito Popular Super Mercado
S.A. (oposição ao têrmo 697.977).
Companhia de Cigarros Souza Cruz
(oposição ao têrmo 700.683 marca
Mescla Dourada).
Mannesman Aktiengesellschaft
(oposição ao têrmo 697.100 marca
Manesbra).
Gebr. Hoesch (oposição ao têrmo
697.041 marca Diamante).
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
(oposição ao têrmo 696.679 marca Caxias Volks).
William Prym (oposição ao têrmo
697.576 marca Leader).
Main Opel Aktiengesellschaft (oposiçãa ao têrmo 698.301 marca Record).
C.H. Boeringer Sohn (oposição ao
têrmo 697.708 marca Esotil).
Continental Gummi•Werke Aktiengesellschaft (oposição ao têrmo
698.052).
ta Combustão Técnica Ltda. (oposição ao têrmo 697.056 marca AT).
Ata Combustão Técnica Ltda. (oposição ao têrmo 697.055 marca AT).
Ata Combustão Técnica Ltda. (oposição ao têrmo 697.054 marca AT).
Continental Gummi-Werke Aktieng esellschaft (oposição ao têrmo
698.051).
Adam Opel Aktiengesellschaft (oposição ao têrmo 698.302 marca Record).
Farbenfabrieken Bayer Aktiengesellschaft (oposição ao têrmo 698.011
marca Supramina)
Soremi - Sociedade Refinadora de
Minérios Ltda. (oposição ao têrmo
696.961 marca Sodemi).
Instituto Terapêutico Activus Ltda.
(oposição ao têrmo 698.325).
Ultraquimica S.A. Indústria Comércio (op osição ao têrmo 697.503
marca Ultra).
Laboratório Climax (oposicão ao
têrmo 695.951 marca Fentrinol).
Carlo Erba S;p.A. (oposição ao
têrmo 697.708 marca Esotil).
Pharma S.A. Laboratórios Farmacêuticos (op osição ao têrmo 694.219
marca Masifarma).
•
Laboratório Farmaquion Ltda. (opo
sição ao tèrmo 697.708 marca Esotil).
Companhia Química Industrial de
Laminados (oposição ao têrrno 698.207
marca F'ormit).
Refeições Caseiras. Ltda. (oposição
ao têrmo 695.405 marca Cartola).
Brasita S.A. - Transportes, Comércio e Indústria (oposição ao têrmo 702.501 marca Brasita).
Frigor Eder S.A. Frigorífico Santo
Amaro (oposição ao têrmo 697.610
marca Santo Amaro).
Saga S.A. Administração e 9articipações (oposição ao têrmo 698.817
marca Saga).
Irmãos Hu5sch (oposição ao tármo
693.425 marca H).
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Construtora Argo S.A. (oposição ao
termo 700.857).
Casas Oliveira Comestíveis S.A. 4
(oposição ao têrmo 701.534 marca
Oliveira).
Sociedade Mercantil de Estivas Li.
mitada (oposição ao têrmo 701.647
marca Mercantil).
Exportadora João Cesa-... Ltda. (opo.
sição ao têrmo 701.544 marca Cezar)„
Indústria e Comércio de Frios Li.
mitada (oposição ao têrmo 701.618
marca Fluminense).
Indústria de Materiais Plásticos Limitada (oposição ao têrmo 701.511
marca Coplastil).
Indústria de Materiais Plásticos Limitada (oposição ao têrmo 701.845
marca Plastil).
Palermo & Cia. (oposição ao ter.
mo 701.857 marca Cinelândia).
Nilton Ferreira Paes (oposição ao
têrmo 700.365 marca Real).
São Paulo Alpa:-gatas S.A. (oposição ao têrmo 701.877).
São Paulo Alpargatas S.A. (oposi.
ção ao têrmo '701.163).
Eletromecânica Dyna S.A. (oposição ao têrmo 696.620 marca Donar).
Hemmen Indústria e Comer.
cieoim
(oapro)s. ição ar) têrmo 696.726 marca
H
Cadal - Companhia Administra(lora e Comercial (oposição ao têrmo
696.971 marca Cadamo).
Cia. Teperman de Estofamentos
(oposição ao têrmo 696.983 marca
Diadema).
Catú S.A. Produtos Alimentícios
(oposição ao têrmo 697.188 marca
Cat).
Brancal S.A. - Mineração e Comércio (oposição ao têrmo 697.196
marca Brascal).
Brancal S.A. - Mineração e Co.
inércia (oposição ao têrmo 697.197).
Agostinho Setti S.A. Comércio,
Exportação e Importação (oposiçãe ao
t' .. rmo 697.254 marca Agente 007).
Indústria e Comércio de Óleos Ve.
'Mais Ltda. (oposição ao têrmo
699.666 marca Coleo).
G.D. Searle & Co. (oposição ao
têrmo 696.687 marca Serie).
Société Anonyme Des Etablissements Louisregnier (oposição ao ter.
mo 697.335 titulo Gran Boliche).
Ultra Radio And Television Limited
(oposição ao têrmo 698.391 marca Ul.
tra luz) .
Rolls Royce Limitei (oposição ao
têrmo 697.031).
Institut Nationas Des Appelations
D'Origine Des Vim Et Eaux De Vie
(oposição ao têrmo 698.186 marca Red
Escote).
Institut National Des Appellations
D'Origines Des Vinset Eaux De Via
(oposição ao têrmo 698.604 marca
Polar).
nstitut National Des Appellations
D'Origines Des Vins Et Eaux De Vis
(oposição ao têrmo Quinta do Imperio).
- S.A.
Empreendimentos da Bahia
(oposirão ao têrmo 680.130).
•
R.B. Resistências Brasileiras S.A.
(oposição ao têrmo 700.889 marca
RB).
Pan Produtos Alimentícios Nacionais S.A. (oposição ao têrmo 698.953
marca Pambom).
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B.T. Barbbitt Indústria Quimica
B.A. (oposição ao térmo 700.320 mar
ca Penstop).
Massari S.A. Indústria de Viatutérnao 899.524 marras (oposicão
•
c Trailler).
Papearia Record S.A. (oposição ao
térmo 696.953 marca R).
Papelaria Record S A. oplasialio ao
tèrmo 696.954 marca R).
Papearia Record S.A. (oposição ao
térino 391.955 marra R.
io Ferral S. Indústria Coznérai: e Importação (oposicão ao térmo
69^.413 marca Auri • ens.).
Casas uma :te R.t.upas S.A. Copoao termo 699.683 marca MBma) .
Therpzinha Libam Loduca Malag0
(man fção ao térmo 123.610).
Indliqtrías Gasparian S.A. (oposicAr ao têrmo 699 049 marca Confecções Brasília).
Anderson Clayton & Co. S A. In&miaria e ~Areio (oposição a o thrpac 899 149 marca Cascata).
Indústria e Comércio Oxford Ltda.
loposieão ao termo 699.332 marca
Oxford).
Rettficadora Automar Ltda. (oposição ao térmo 897.180 marca Automar).
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Kibon S.A. Indústrias Alimentícias Indústria de Plásticos Elka Ltda.
(oposição ao térmo 891.504 Marca (oposição ao térmo 701.310 marca
Q.S.A.M.).
Braselka).
Pro-Plan Publicidade S.A. (oposi- Indústria Gessy Layer S.A. (oposição ao termo 698.831 marca Promo- ção ao térmo 698.059 marca Rebrilha).
plan) .
S.A. Frigoríficos Anglo (oposição
Pro-Plan Publicidade S.A. (oposiao têrmo 897.037 marca Tonel Veção ao. térmo 696.632).
Purex Corporation Ltd. (0Pookao lho).
. Rebrilha).
São Paulo Alpargatas S.A. (oposiao tèrmo 698.059
Ransome & Marles Bearing Com- ção ao térmo 702.183).
Casa Adelino Produtos Anaconda
pany Limited (oposfção ao ténno Ltda.
(oposição ao Urino 898.733).
697.681 marca B. R,. M ) .
Importadora Brasiliense S.A. CoOrganização Vitória de Publicidade mércio e Indústria (oposição ao térLtda. (oposição ao termo 395.302).. mc 696.753).
Confecções Zuratex Ltda. (oposição Comer Mercantil de Café (oposição
ao Rirmo 701.602 marca Zutex).
ao. térmo )7.049).
Indústria e Comércio de Produtos
Metalúrgica Piracicabana S.A.
Alimentícias Fuste Ltda. (oposição (oposição ao térmo 697.084 marca Piao térmo 701.344 marca Café Unico). racicabana).
Empreendimentos N. Pernandes Plásticos do Brasil S.A. (oposição
S.A. (oposição ao têm° 699.852 mar- ao Urino 897.145 marca Plasticola).
ca Democráticos).
Plástuds do ítrasil S.A. (oposição
Empreendimentos N. Fernandes ao térmo 697.1413 marca Plasticola).
S.A. (oposição ao tênno 699.562 mar- Plásticos do Brasi: S.A. (oposição
ca Democrat).
ao têrmo 697.147).
Taco-Lar Representações Ltda. Plásticos do Brasil S.A. (oposição
(oposição ao tèrmo 697.149 marca To- ao tênno 697.148 marca Plasticola).
ad).
Importadora Alvorada Ltda. (opoE. Manograsso S.A. Distalana Baao termo 697.158 marca Morailare' (oposição ao têrmo 701.454). lIda).
da).

Metalúrgica Oriente S.A. (oposição
ao tétano 897.158 marca Alvorada).
Indústria e Comércio Artepapel Jabaquara Ltda. (oposição ao tiram •
701.405 marca Arpei).
Fiação e Tecelagem Tognato S.A.
(oposição ao termo 701.522 marca B.
Bernardo).
Francisco Blanes S.A. Indústria e
Comércio de Metais (oposição ao térmo 699.382 marca Universal)..
Indústria de Produtos Alimentícios
Piram& (c/poste:10 ao tkrmo 701.338
marca Somos Drinks).
Miguel Barbieri (oposição ao Urm • 697.678 marca Bandeirantes).
Laboratório Sanitas do Brasil S.A.
(oposição ao térmo 897.182).
Miguel Barbierf (oposição ao termo
697.808 marca Bandeirantes em Notícias).
Miguel Barbieri (oposição ao termo
698.285 marca Bandeirantes).
Miguel Barbieri (oposição ao térmo
898.284 marca Bandeirantes).
Miguel Barbieri (oposição ao térmo
698.282 marca Bandeirantes).
Miguel Barbieri (oposição ao térmo
698.278 marca Bandeirantes).
Miguel Barbieri (oposição ao termo
698.272).
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Termo n.° 714.284, de 4-10-1965
DIEGAL — Distribuidora de Gêneros
Alimentícios Ltda.
São Paulo

MI
Ind. geileln
Classe 41
, Alcachofras, aletria, alho, espargos.
açúcar, alimentos para animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite. azeitonas. banha, bacalhau. batatas. ba ,a:
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha
cale eu, pó e em grão. camarão. canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chá.
caramelos, chocolates. conteitos, cravo
cereais cominho. creme de leite, cremes
alimenticios. croquetes, compotas. cai]•
gica. coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos. colorantes
chouriços. dendê. doces. doces de trutas espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas. enxovas, extrato de tomate. farinhas alimenticias. tavas. técuias. flocos, farelo. fermentos. feijão
figos. trios, trutas secas naturais e cria
talizadas: glicose, goma de mas . car, gor,
duras, grânulos, grão de bico. celatina.
goiabada. geléias. herva doce. herva
mate, hortaiças, lagostas- linguas, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas. l inguiça. louro, massas ahmenticias, mariscos, manteiga
margarina marmelada . Macarrão mas
a de tomate, mel e melado, mate, mas
sas para mingaus. molhos. molusCos,
mostarda.. mortadela. nós moscada no,
P.es, óleos comestiveis ostras ovas
pães. paios. pralinés pimenta pós para
pudins. pick'es. peixes presuntos. pa
tês, petit-ools pastilhas pizzas pudim.
queijos rações balanceadas para ani
mais, requeijões. sal. sagu, sardinhas
sanduicaes. salsichas, salames, sopas en•
latadas. %orvetes suco de tomate: e de
frutas: torradas. tapioca tâmaras talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves. torrões,
coucinho e vinagre
Termo n.° 714.289, (12 4-10-1965
João Dias Martinez
São Paulo

SIM
Ind,, BrÉcIleira
Classe 41
Substâncias alimentícias panificadas,
notadamcnte pães, biscoitos, bolachas,
bõlos, broas, doces e confeitos
Termo n.9 714.290, de 4-10-1965
Fundição Borclecast Ltda.
São Paulo
Xn

negtriGirts

Classe ')
Aço em hruto, aço preparado, aço
doce, ace nara tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado. aço pálio. aço
refinado bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manoanês bronze em nó bronze eal
barra ar, fio, chumbo em bruto ou
parciatmerite Preparado cimento me,
tálico rohalto bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou

parcialmente trabalhado, ferro em brutc.
em barra. terro manganês. ferro velho
gusa em bruto Ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável.
fiminas de metal, lata em Rilha, latão
itlha, latão ,em chapas, latão em
./ergalhões. ligas metálicas, limalhas.
magnésio, manganês, metais não caba.
'hados ou parcialmente trabalhados, me
tais em massa, metais estampados.
metais para solda. niquel. zinco
Termo n. o 714.291, de 4-10-1965
,Cargill Agrícola Ltda.
São Paulo

CAR9ILL
Ind. Bramileln

Termo n.° 714.295, de 4-10-1965 s
São Paulo
Alcobrás — Aluminio e Cobre do
Brasil Ltda.
São Paulo

ALCOBRÁS

ALUMINIO

COBRE DO BRASIL
IRDA.
Nome Comercial
Termos ns. 714.296 a 714.299, de
4-10-1965
Indústria e Comércio Primicia São
Paulo Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impfesso de uso da requerente

Classes: 5 e 33
ndais não trabalhados ou parcjahnente
trabalhados, usados nas indústrias; Recuperação e refinação de metais não
terrosos e isindição de metais
Termo n. 9 714.294, de 4-10-1965
Alcobrás — Aluininio t Cobre do
Brasil Ltda.

ALCOBRLS
Brasileir4

4 nd.

Classe a
Para distinguir: Aço em oruto, aço pre
parado. aço doce. aço para tipos e para
molas, aço Instrumental e rápido, aço
fundido. aço arcialmente trabalhado, aço
polido, aço refinado, barras de soldar.
bronze em bruto ou pracialmente trabalhado. bronze, bronze em pó, bronze
em barra e em fio, chapas de metal.
chumbo em bruto ou parcialmente Ca'
balhado, cobre em bruto ou parcialmente trabalhado, couraças. discos, eletrodos, estanho' em bruto ou parcialmente
:rabalhado. ferro em bruto ou parcial
mente trabalhado, ',erro em barra e em
chapa, ferro redondo, ferro fundido, ferro maleável, ferro manganês, fitas de
aço para embalagens, gusa em bruto ou
parcialmente trabalrados, gusa tempera.
da, gusa maleãvel, lâminas de metal
latão em fõlhas. em chapas e em ver.
galhões, ligas para soldar, ligas metálicas, limalhas, ma gnésio, manganês, me.
tais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados metais em massa, metais et
tampados, metais para solda. niquel,
mio. puro. paládio. papel de estanho.
platina, poeira de zinco, prata, sucata
soldas tungstênio. zinco corrugado e
zinco liso em bilhas

50
• -• lasse
C
lineessos para uso da firma
Te:1.mo n.9 714.301, de 4-10-1965ICB -- International Concention
Bureau
'saci Paulo

Chtsses: 32 33 e
Artigos da elas-si
n.0 714.302, de 4-10-1965
ICB — Intern:itional Concntion
Bureau
São P::uIo

O MUNI se
ZE UÁRUL
Ind. Brnailoira

0,00BRAS

osxo RAF4L°
Ind. Braalleira,

INVIRRATIONAL.
CoNVENTION
OUREAL

Termo n.9 714.292, de 4-10-1961
Vero Hossepian Salles de Lima
São Paulo

Classe 32.
Jornais, panfltios t revistas periódicas
Termo n. o 714.293, de 4-10-1965
Alcobrás — Alumínio e Cobre do
Brasil Ltda.
São Paulo

su pensórios. saldas d,-lidaho, sandálias
susteres, shorts. sungas, stoias ou stacks
toucas, turbantes, tz-nos, uniformes
e vestalos
Termo n.° 714.300, le 4-10-1965Drogaria t Perfumaria São Rafael
Limitada
- ão
S Paulo

I INDVSTRIA BRASILEIRA
Classe 24
Bolsas de lona para a praia
Classe 28
Bolsas, correias, estojos, malas, maletas, pastas, porta-notas, porta-niqueis,
INDUSTRIA BPASILEIIRA
solados sacolas e suspensórios tudo. de
Classe 50
material plástico
Impressos pára uso da firma
Classe 35
Termo n.° 714.303, de 4-10-1965
Couros e peles preparadas ou não, camurças', couros. vaquetas, pelicas ,e ar- "Marflex" Comércio e Representações
tefato dos mesmos: Almofadas. de cou dt Peças e Acessórios para Autos Ltda,
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
São Paub
chicotes de couro, carneiras, capas para
‘Ibuns e para livros, embalagem de
Ind7-Eiírloira
couro. estolas guarnições de couro para
automóveis, guarnições para .porta-bloClasse 21
cos, malas, maletas, porta-notas, porta, Para distinguir: Veículos e suas partes
chaves, porta-fiqueis, pastas. pulseira; integrantes: Aros para bicicletas, auto.
de couro, rédeas, selins, sacos para via- móveis, auto-caminhões, aviões, amorgem, sacolas; saltos, solas e solados' tecedores, alavancas de câmbio, barcos.
tirantes para arreios e valises
breques, braços para veículos, bieicle.
Classe 36
tas, carrinhos de mão e carretas, camte
Para distinguk: Artigos de vestuários nhonetes, carros ambulantes. camidiões.
e roupas feitas ^em geral: Agasalhos. carros, tratores, carros-berços, carros.
aventais, olpargatas, anáguas, blusas, tanques. carros-irrigadoes, carros, cat..
botas, botinas, blusões, boinas, baba- oças, carrocerias, chassis, chapas cir•
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- culares para veículos, cubos de veiculo&
puças, casacão, coletes, capas, chales, corrediços para veículos, direção, deslia
cachecols, calçados, chapéus, cintos, gadeiras. estribos, escadas rolantes, ele.
cintas, combinações, corpinhos, calças vadores para passageiros e para carga.
de senhoras e de crianças, calções. cal- engates para carros. eixos de direção.
ça& camisas; camisolas, camisetas freios, fronteiras para veiemos, guidão,
caecaa ceroulas, colarinhos, cueiros, locomotivas, lanchas. motociclos moias,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- motocicletas. motocargas. moto furgões.
pea, fantasias, fardas para militares, co- manivelas, navios. ônibus. para-choques,
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gor- para-lamas. para-brisas. pedais, pantões.
ros, jogos de 'ingeria, jaquetas, laquês. rodas para bicicletas,, r alos para bicicle.
luvas, • ligas, lenços, manais, meias. tas, reboque, radiadores tiara veículos. •
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. pa . rodas para veículos. selins. tr.c:clos ti.
letós, palas. penhoar. pulover, pelerinas rantes para veiculos. vagõ . .s velocipe.,
ainas. pijamas. pu des. varetas de contrôle do afogado' e
peucias, po uches, pol
nhos, perneiras. quimonos, regalos, acelerador. tróleis. trob . ibus. varaes de
carros. toletes oara zarros
robe de chambre, rolpão, 'sobretudos, 1

r-
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•

Têrmo na 714.304, de 4-10-1965
Indústria de Plásticos Salitra Ltda.
Sào Paulo

MIPLAW
and. Drag/loira
Clame 28
Para distinguir: Arretaras de material
pia.sticc. e 1• aviou: Recipientes tabricados de .nmerial olasticu. revestimentos confecciona:los de substanciai alienlW e vegetai s: Argoias. aiaicareiroa
a rmações para óculos nulas. bandejas,
ba..as para teletones baldes, bacia* bois
saa. caixa*. carteira/. chapa& cabos
para tisnar:lentas • atensilieis cruzetas
caixas tiara acondicionamento de alimentos. caixas de material plástico para
baterias. coadores copos. canecas co.
Dietas. conchas. cestas para pao. acad.
abas. ca pas para alfaias e cara livros
Odiara. cestos castiçais para velas.
caixas para guarda de oblato& carta'
ciso& coadores para chá descanso para
pratos copos e copitaso ir . plásticos
para sorvetes. caixinhas . de plástica
ara aohvetes. colhennhaa abainhas
garfinhos de piástice oara sorvetes, turminhas de plástic.ç para sorvetes. discos.
embreagens (Se material aláatico. caba
bocas de materia l castice oara sorve.
tas estoira nara 'Meros espumas de
avion -cetras enfeites para autoral.>
veia. massas arai 'vidos eacoadores de
pratos. funis Formar para doce. fitas
Isolantes. inale& fios de celulose. techoa
para bolsas. facas. 'variações guarai
ctle, nata chuparia, e mamadeira& girar
rações para porta-blocos guarnições
para aquidificadorra e oara batedeiras
de frutas e legumes guarnições de ma.
teria! olasticc •oara utensilkas e oblato&
punições oara bolsas garfos galerias
mira cortinas tarros laminados olá'
atacas lancheiras. niantegueiraa malas
orintSis- prendedora, de roupas puxado.
eco ie móveis tare& pratos palite).
ons orotctores par *documentos ou:aflores de ligue para usa domestico.
parta-coam portas:ligueis porta-notas
porta-documento& placas rebites roda
inhaa -aeinienres. su portei suportes para
guardana pos aaleiros tubo& nelas.
tubos oara ampolas tubos para seria
gas travessas tipos de material als
tiro sacolas saco. *rainha& vasilha
nes oara acondicionamento, vaso* xl
cara, colas a trio e colas náo inclinara
int outras classe.. coara borracha oarr
'curtume& para marcinetros para gaba
adros. pare vidros pasta aekaiva para
arraial paataa e pedras na e afiar
rebolos, adesivo, sara taco* ae.esivos
para ladrihos e adesivo. para amdeica
anéis. carretem para ecelagens e guar
akiSer Ie material plástico ara Iodas
fria geral 4e. lastima
Termo ao 714.305. de 4-10-1965
e taadart ndústria e Comércio Ltda.
' 5lio Paulo

arf

n
Agruan

rlei a

Classe 34
Cortinas, c °reinados e passadeiras

Termo na 714.306, de 4-104965
Representações "Leiser" Ltda.
Sáo Paulo

Térreo 11.• 714.311, de 4-10-1965
Gounor Utilidades para Escritórios
Limitada
São Paulo

"LEISER"
Brasilelra
Termo n.o 714.307, de 4-10-1965
Castanheira Comércio e Reprtsentações
• Limitada
Sáo Paulo

In 431ifflEk
o a
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos. almofadas para tintas, abri
dores de cartas, arquivos, borrachas
berços para mataborrâo. borrachas para
colas. brochas para desenhos, cofres
canetas. canetas tinteiro, canetas pari
desenho, cortadores de papel, carbonos
carianbos. carienbadores, cola para papel
coladores. ccenpassca. cestos para cor
respondência desenhadores, duplicadores. datadores. estojos para deu ahos
estojos para canetas. estojos cem minas
esq uadros, estojos para lápis, espetos
estiletes para oapéis. furadores. fitas
Para máquinas de escrever. grafites
Para lapiseiras. goma arábica. gramaras.
davas, lápis em geral. lapiseira', ma.
quinas para apontar lápis, minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas de somar. maoulnas de multiplicar.
mata-galos. porta-tinteiros, porta-carieis.
boa, porta-lápis. corta-canetas, porta.
carta*. prensas. prendedores' de papéis
percevejos para papéis. perfuradores
regam*. raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Tenno n.o 714.308, de 4-10-1965
Lanches Vi dato Ltda.
Sao Paulo

:Ina9;,183.ra
Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
cubam. almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas..
berços para mataborrao. borracha* para!
_ brochas para desenhos. cofres.'
canetas, canetas tinteiro. canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos.
carimbos, caranhadores. cola para papel.
zoladores. compassos. cestos para correspondência. desenhadores, duplicado..
Mn. datadores. estofos para desenhos.
estolos para canetas, estolas com minas.
esguadros, estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis. furadores, fitas
para máquinas de escrever. grafite.
Para lapiseiras. goma arábica. gramamdores. lá pis em Geral. lapiseiras, maquinas para apontar lápis. minas para
g rafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maqui.
nas de somar, máquinas de multiplicar
aiata-gatoa. porta-tinteiros. porta-carimba.. Porta-lápis. porta-canetas. Porta
cartas. prensas. prendedores de papéis.
oercevelos para Papéis, perfuradores.
réguas. raspadeiras de borrões. atendia
Para- mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo mo 714.312, de 4-10-1965
Ca... Paia Comercial 'de Peças Ltda.
São pauto
-

C
and. Brami etra

Uasaell
Para distinguir: Veiculo& e suas partes
ntegrantes: Aros para bicicletas auto.
Classe 41
móveis auto-caminhões, aviões, amorLanches de alie, quilim salame, mor- tecedores. alavancas de carabio. braços
tadela, presunto, salsichas e churrasco breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mao e carretas cana
Ttamo na 714.309, de 4-10-1961
Moneta& carros ambulantes caminhetas
Flor — Art Decorações Ltda.
carros, tratores. carros-berços earrOa•
Sao Prado
ranquas. carrotairrigadores, carro*. cai
roças, carrocerias chassis, chapas cir
rufares para veiculas. cabos de velcuk”
:arredios pra veiculo& direçáo desli.
Inadr. nisatitT:ira.
gadeires. estribos, escadas rolam.* eleClasse 34
vadores para assageiros e ara carga
engates para carros, eixos de direçáo
Cortinas,
cortinados
e
passadeiras
-trelas, fronteiras para veículos 'guidão
Têm° n.o 714.310, dt 4-10-1905
locomotivas, lanchas, motociclos, moita
Prensados Helcar Indústria e Comércio motocicletas. tnotocargas moto farpeies
Limitada
rodas Para bicicletas. raios Para blcick
'as rebocales, radiadores para veiculo-Sao Paulo
manivelas, navios Ónibus. Para-chames
'ara-lanens. p ara-brisas pedais camiões
-odas para VelColos ge:!tiS. CriCideS
E giajetrl eira
'antes para veiculas. vagões veloeipe
ries. varetas de contróle do O-assador Classe 6
weleracior tróleis a-orelhas varaes d.
Prensador e baquelitt
carros e toletes pare carros

In2 i

Termo na 714.313, de 4-10-196)
Ferramentas "Yagal" Comércio e
Importação Ltda.
São Paulo

é

Classe 11
Para distinguir ferragens e 4erramentaat
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal
abri-taras de latas arame, a parelros de
chá e caté, assadeiras, açucareiros. apa-elhos para lavatórios, arandelas. arestas, aros, almotadrises, amolador"
unoladores de ferramentas, alças para
ancinho& brocas, bigornas, baixela'.
Pisadelas, bacias mombonieras baldes
borboletas, baterias, bases de metal benzedeiras. bules, bisagra buchas, bainha.
para tecia, baterias de casinha, colhe.rei de pedreiros. cadeados correntes ca•
bale& cilas es de parafuso*. conexões
Para encanamentos caixas de metal para
portões. colunas, canos, chaves de irala, chaves inglesas. cabeções. caneca&
copoa, cachepota centro de mesa coaueteleiras. caixas para condimento de
alimentos, cadeados caldeirões. caçaroba, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros. cabides de metal.
:abas caixas de ferro, cgruzetas curvai
-antoneiras, chaveiros, canivat ra chavagai. cremones. cadimos crivos. abatifradorai. cassineta*. cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves forguimetrica, correntes para chaves, col.
cretas, chaves para porcas. distintivo".
dobradiças, deacanço para talheres. praaas e :opa'. enxadas. edens. anates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos . de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos. estruturas meta!kat, escarradelras. espremedores. „opamadeiras, formões, foices. ferro para
cortar capina trerolboa, facas, facies
fechaduras, fruteiras, funis, fôrma.* pata
doces, bolos, empadas e pudins. Unges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ai perhirantes para marceneiras. Whois
de metal, ferraduras. torminhas fitas
de aço. ganchos. Guarnições de metal
garfos, ganchos para quadro., grampo.
fogões e geladeiras grelhas, galheteiros
gonzo., grosas, garratas. ilhoa.s icepara emendas de - correias. grades para
lhos, jarros limas laminas licoreiroa
atas, luvas linguetas leiteiras. Gladia-linhas, molas para portas, martelos
learretaa. matrizes. marmitas, maçanetas
lianas. machetes, mantegueiraa malhos
navalhas nines ocas Das .accaretal
pregos ponteiros, para fuso$ porcas
Prato, porta-gelo. ;roseiras parta alo,
aorta-leSias paliteiros :nadas imitadora* placas pregadores ciorta-esponias,
asneiras °man plaina, perheradeiras
tares pinças panelões ioda .eoricis
garrafas, palkadores de roupa, prest-

Quinta-feira 20
11,

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1966 185

_.„.•nn••n•n••••••n••,

1111~~111111M,

dar

MARCAS

D.EPOSITADASi

Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data der publicação começará
a
Muer G prazo de 60 dista para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Depertamm40
'e:acionai da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a coueessão do registre requerida
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrólhas, torquezes, trilhos tubos subalações, empões, travadeiras telas • de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha. torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, treza de
!rezar, guia de freza de chanfrar
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para Malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias. ponteiras, prendedores de papel, suportes
torniquetes e tubos de expansão

garfos, ganchos para quadros, grampos
Têm° n.° 714.316, de 4-10-1965
artoz, atum, aveia, avelãs, azeite azeipara emendas de correías, grades para Valia — Empretndimenros Sociais S.A. canas, banha, bacalhau, batatas bala,...,fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
São Paulo
oiscoitos, bombons, bolachas, baunilla,
gonzos, grosas, garraras, ilhoses, joecafé em p6 e em grão, 'amarão. canek,
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaem pau e em pó. cacau, carnes, chá,
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
diabas, molas para portas, martelos
cereais, cominho, creme de leite, cremai
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
allmenticios croquetes, compotas, canmossas, machetes, mantegueiras malhos
gica coalhada, castanha, cebola, condinavalhas. nipes, pcas, pás, picaretas
mentos para alimentos, colorantes,
pregos, ponteiros, parahisos porcas
chouriços, dendê, doces, doces de fraIND. BRASILEIRA
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
cas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toporta-jóias, paliteiros, panelas puxado4
a
mate, farinhas alimenticias. favas, féres, placas, pregadores, porta-esponjas,
culas,
flocos, farelo, fermentos, feijão.
peneiras, pinos, plainas perfuradeirar
Classe 32
figas, frios, frutas sêcas naturais e crispires pinças, panelões, porta-copos e
Impressos em geral talizadas; gricose, goma de mascar, gorgarrafas, passadores de roupa, presiduras, grânulos, grão de bica), gelatina,
lhas; rastvlos, roldanas, ralos, regadores
Termo n.° 714.317, de 4-10-1965
goiabada. geléias, herva doce. herva
rebites, reduções, recipientes de metal.
Klein
Cia. Ltda.
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
rodízios, roscas de aço inoxidável, reSão Paulo
condensado, leite em pó, legumes em
gistros de aço inoxidável registros,
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas•
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrósas alimentícias, mariscos, manteiga,
lhas, torquezes, trilhos tubos subula
margarina, marmelada. macarrão, mas.
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
Termo n.9 714.314, de 4-10-1965
sa de tomate, mel e melado, mate, mas,
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
ms 'Para mingaus, mollibs, moluscos
Ferramentas "Yagal" Comércio e
ções, ampões, travadeiras telas de
mostarda, mortadela, nós moscada, ao..
Importação Ltda,,
tampas para panelas e caldeirões, terzes; óleos comestíveis, ostras, oval
rinas, tachos, trans de cosinha, torra-1
pães. piaoi, prlinés, pimenta, pós para
São Paulo —
deiras, orinóiss vasos, vasilhames ver-1
Pudins. pickles, peixes, presuntos, pa,
gas, mandril de expansão,' freza de!
tês.
petit-pois, pstilhas, pizzas, pudiaw
TA_OAL
frezar, guia de freza de chanfrar,
queijos, rações balanceadas para aniventosas, maletas, haus para sacos de
Ind. lirtudIalra
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas
viagem, para pastas. balmazes cantos
sanduiches, salsichas, salames, sopas enpara estojos, colchetes para malas, cra,
IND. BRASILEIRA
latadas. sorvetes, sucos de tomates e til
Classe 11
vos, enfeites, fecho para pastas e para
frutas;
torradas, tapioca, tâmaras, talha,
Classe 8
malas. passadores de correias. ponteiPara distinguir ferragens e (amamentas: ras, prendedores de papel, suportes Aparelros para laboratórios científicos rim. tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
torniquetes e tubos de expansão
e industriais a saber: altímetros, aparetoucinho e 'vinagre
argolas, aldraves, armações de metal
lhos registradorts, barômetros, bússolas,
Termo
n.° 714.320, de 4-10-65 .
abridores de latas, arame, aparelros da
colorimetros, contagiros, hiprõmetros,
Termo n.o 714.315, dt 4-10-1965
chã e caf& assadeiras. açucareiros, apaHumberto Lustig
instrumentos dt medidas eletrônicas, marelhos pare lavatórios, arandelas, ares- Compact Indústria de Colchões Ltda. nômetros, micrometros, níveis, pirómeSão Paulo
:sia. aros, almotadrises, . amoladores.
tros, ópticos, refractometros, tacômetros,
São Paulo
amoladores de ferramentas, alças para
teodolitos, termostatos em geral e
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,'
DIII(107$
viscocimtros
bandejas, bacias, mombonieres baldes'
Ind. lirsail e:111.4
borboletas, baterias, bases de metal bra
Termo n.° 714.318, de 4-10-1965
çadeiras bules. bisagra, buchas, bainha
Comercial "Bertsix" Ltda.
• para tacass baterias de cosinha. colheSão Paulo
Classe 40
IND. BRASILEIRA
res de pedreiros. cadeados correntes caMóveis
em
geral,
de
metal,
vidro,
de
bides. c.1 aes de parafusos conexões
para encanamentos caixas de metal para aço, madeira, estofados ou não, incluClasse 8
portões, colunas, canos, chaves de fen- sive móveis para escritórios: Armários.
da chaves „lesas, cabeções, canecas. armários para banheiro
ERTSI1
e
Aparelhos
para
roupas
físicos, fotográficos e geocopoa, cachepots centro de mesa aodésicos; aparelhos de projeção: a parequeteleiras. caixas para condimento de usadas, almofadas, acolchoados para
IND BRASILEIRA
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- móveis, bancos, balcões, banquetas.
lhos para revelação de papéis sensiveis;
la& chaleiras, cafeteiras conchas coa- bandejas domiciliares, berços, biombos,
aparelhos de químicas; aparelhos de
dores. cuscuseiros cabides de meia
Classe 41
cabos, caixas de ferro, cgruzétat curvas cadeiras. carrinhos para chá e café, Pães, bolos, biscoitos, roscas, sandui- contrõ/e; apertômetros; cnerratógrafos;
cromatoscópios; câmaras, fotográficas;
aintoneiras, chaveiros. canlw't a, cna- conjuntos para dormitórios, conjuntos
venal& cremone.s cadinros crivos chan- para sala de jantar e sala de visitas ches, tmpadas, pastéis, pizzas, churras- câmaras mízro-fotográficas; barômetros;
cos, tortas e café
tradores. cassinetes, cabos, chaves cha- conjuntos para terraços, jardim e praia
binóculos; bússolas; diafragmas foto. ves pára porcas circulares chaves to:Termo n.° 714.319 de 4-10-1965
quimétrica. correntes para chaves, acl- conjuntos de armários e gabinetes para
Agrovale Agro Industrial Vale do - gráficos; estéreo-comparadores; estercosarares, chaves para porcas. 'distintivos copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
tópios; filtros polarizantes de luz para
Paraíba Ltda.
dobradiças, descanço para talheres, pra. giratórias, cadeiras de balanço, caixas
São Paulo
fins fotográficos; fotômetros; lentes:
ta-. e copos. enxadas . esferas, engates.
lentes de centato; lucimetros; lupas;
enfeites de Metal, estribos. espátulas de rádios colchões, colchões de moias,
..roscópios monómilos, níveis; níveis de
estojos. de metal para carimbos, eixos dispensas, divisões, divans, discotecas
expandidor para tubos estruturas metá de madeira, espreguiçadeiras, escrivani•
mercúrio objetivas fotográficas; objetilicas escarradeiras. espremedores, espia nhas. estantes, guarda-roupas, ' mesas.
vas oculares; óculos; óculos de alcance:
madeiras. formões. toices ',erro nara
oscilógrafos; pésp ara câmaras fotoIND. BRASILEIRA
e..;alar capim, trerolhos . facas facões mesinhas, mesinhas para rádio e televigráficas; p±riscópios; planimetros; platchaauras trufeiras funis . fôrmas- taar, são, mesinhas para televisão, molduras
,11~~111.•••••••n•
deces, bolos, empadas e pudins flanqes para quadros, porta-retratos, poltronas
nõmetros polarimetros; refractõmetros;
fivela. furadores, ferramentas cortantes
Classe 4"1
sacarimetros;
sextantes: teodolitos: te-.
poltronas-camas,
prateleiras,
porta-chaou pertaranres paia marceneiros
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
de metal ferraduras, forminhas fitas néus, sofás, sofás-camas. travesseiros e açúcar alimentos paar animais. amida lescópios: telescópios para inversão; tede aço, ,anchos. g uarnlções de metal,
lêmetros, termômetros
vitrines
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
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Publicação feita de acendo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começar*
é Correr o prazo ne CO dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento
Nacinnal da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados coei o concessão do registro requerido
Termo n.° 714.321, de 4-10-65
Auto Peisto Marana Ltda.
São Paulo

MARAN.AJ
L

'deiras: formões, foices, ferro pare caréss
:aplm. ferrolhos. facas, facões, fecha
duras ferro à.1MUID a carvão, fruteiras.
funis, Ritmas para doces. freios para
estradas de terra frigideiras: ganchos
grelhas, garfos, ganchos para gudros
gonzos para carruagens: insignias:

alas lâminas. acostaras. latas de lixo
urras; machadinhas. molas para Pors
IND. BRASILEIRA
notas para venezianas martelos mar
mtae, matrizes: navalhas puas. pás, ore
103. Parafusos picões. porta -gélo:
letras. Porta-pão. porra-lotas. paliteiros
Classe 47
Panela, -otdanas. eakos para pias. rabi.
Para distinguir: Gasolina e óleos 1'.1, ms regadores: serviçoe de chá
e cate
brificantes em geral
&erras, serrotes sachos secarrolhas: te
amras, m•'s• ere& talhadeiras. toro:tezes.
Termo n.° 714.322. de 4-10-65
zenazes, travadeiras telas de arame. torRepresentações Gorgone Ltda.
atiras. trincos tubos cara encanamento
São Paulo
•

GORGONE
IND. BRASILEIRA
Classe 32
Para distinguir impressos em geral
—
Termo a.' 714.323, de 4-10-65
Formate — Indústria Nacional de
Corôas e Pin:Iões Ltda.
São Pauto

•

gri?hafl?ira

sar, portas de correr, taças
revessas tua:buba assas. vasilhames
VeaTtIlLétE

Témio a.* 714.331. de 4-10-65
Metalúrgica Fracalanza S. Á.
São Paulo
Classe 15
Para distinguri: Artefatos de parcela
na, cerâmica faiança, barro e ternco

ta, louças vidradas para uso caseiro
%damos, fias arttaticos e instalações sanitárias artefatos de cerâmica para aso
caseiro, adórnos e fins artistiéos: sigam.
dares, almofarizes assadeiras, barris
bules, bidês, bacias. bebedouros, biscas
tetras, bornbonieres. bandeias, banhei
ris, copos, consolos, caldeirões. canta.
roa, candinhos, cofres cubas, compotet
nas. comedores para aves, caçarolas. ca

Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 714.329, de 4-10-65
Fautabras Imiústria de Aparelhos de res escarradeiras termal, frascos, fil
tros. graus. globos. ¡arras. funil, ¡ardi
Mediçào Ltda.
fieiras. licoreiros. leiteiras, lavatórios
São Paulo
niantegueiras, moringa*, molheiras, efebos. pires, armem Pilões, pratos per
ra ornatos, pias. pinos. porta-161as. Potes, porta-toalras, porta-papéis bigiêni
Classe 8
cos. sopeiras, saladeiras. saleiros, servi.
Aparelhas elétricos de medição
ças para refrescos serviços para Sio&
:fèrmo n.° 714.330. de 4-10-65
chá e jantar, travessas, telhas, taças: tiMetalúrgica Fracalanza S. A.
gelas, vasilhames, vasos, vasos sanita
S3o Paulo
rios

PálaBRLS
Ind. Zrnaileira

FRACALANZA,
INOUSTItiA 1111ASI1XIPA

Classe 11
11111

0

Ferragens. terramentas de tóda espécie.
cute/aria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, ar
arame liso ou far pado. assadeiras. açumações de metal, abridores de latas
careiros: brocas, bigornas, baixelas
bandeias. bacias, baldes. bornbonieres:
bules: cadinhos, cadeados, castiçais. co.
Iheres para pedreiros, correntes, cabides,
chaves: cremones. chaves de parafusos
conexões coara enzanamenta colunas
caixas de metal para portões, ame de

metal, chaves de fenda. chaves inglesa.
cabeções. canecas, copos. cachepoti
centros de mesa. coqueteletras, caixas
para acondlcionamento de alimentos
calderões, caçarolas, chaleiras, Metei.
ras. conchas. coadores: distintivos. do.
bradiças: enxadas, enxadões, este-aa
engates. esguichos, enfeites para arreios
eatc:boo, esferas para arreio*, espana •

Termo n.°

714.332, de 4-10-65

Metalúrgica Fracalanza S. A.
São Paulo.

lis

Trizeg_Nonst

1/Q03

eld

nATA

ZL

Classe 11
Frase de propaganda
Termo n.° 714.333. de 4-10-65
Lanches Central Oratório Ltda.
São Paulo

.16 ,
In e ~aleira
j
,

Classe 41
Café liquido, croquetes, empadas.
pizzas. tortas

Teirno n.• 714.334. de 4-10-65
Cereaesta Xavantes Ltda.
São Paulo

IntigratStleira
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos para an:rnais, amido
amêndoas, ameixas amendoim. araruta
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite. azei.
tonas, banha. bacana% batatas, balas
biscoitos. bombons, bolachas, baunilha
café :ia pó e em grau camarão, calr.:a
em pau e em pó, .cacau, carnes. chá
zaramelos, chocolates, contenos, cravo
cereais cominho, creme de Iene, cremes
a:imenticios, croquetes, compotas. cantam. coalhada, casianhs. cebola candi.
Mentos para alimentos. colorantes.
mouriços. dendê, doces, doces de tru
tas. espinafre, essências alimentares. em
padas, ervilhas, enxovas. extrato de to
mate, farinhas &imanadas, favas. fé
cuias, flocos. farelo. fermentos. feijão.
tigos. trios, trutas sécas naturais e cristalizadas: glicose, goma de mascar. gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate. horta:iças lagostas. linguas leite
condensado, leite em pó. legumes eir
conserva, lentilhas, linguiça:louro. mas
sas alienent.cias, mariscos, manteiga
margarina. marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate. mas.
4,18 para mitigam, .molhos. moluscos.
uostarda. mortadela, nós moscada, no
zes. óleos comestiveis, ostras. ovas.
aaes. paios. praianas pimenta. pós para
pudins, picle.es, peixes, presuntos. pa
tes, petit-pois pastilhas. pizzas. pudins.
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu. sardinhas.
sanduldies salsichas, salames, sopas en
lutadas, sorvetes, suco de tomates e de
frutas: torradas, tapioca. tâmaras talha.
rim tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.° 714.335, de 4-10-65
Indústria e Comércio de Metais Meta'
ligas Lida.
São Paulo
.

meruam

'lados ou parcialmente trabalhados . ice...ais em massa. metais estampados,
metais para solda. fiquei, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em tidhas
Termo n.° 711.336, de 4-10-65
Aparicio Basilio da Silva
São Paulo
ao..
in21,1irrsaiãoirs
Classe 18
Para distinguir: Pernames. essências extratos, água de caônia água de toucador, água de beleza. água de quina,
águe • de rosas. água de. alfazema. água
Para barba, loções e tónicos para os
catados e para a vele brilhantina. bandolina. *batons" cosméticos. hzadores.
de penteados. petróleos, óleos para os

cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas paia limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios. deso•
do-antes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e olhos. carmim para
o rosto e Para os lábios, sabão e crente
para barbear, sabão liquido Perbimado

Ou não, sabonetes dentitricios em pó.
pasta ou liquido: sais perfumados Para
banhos. Pentes vaporizadores de perfume: escóvas para dentes, cabelos, unhas,
• cílios: dum de louro. saquinho Perloatado. preparados em pó. pata ligailo e Motos para o tratamento das unha.
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticuliu glicerina perfumada para os
eabelos e preparados para descolorir
unhas. cilios * e ondas ou sinais artificiais, óleos cara a peie
Térino a.* 714.337, de 4-10-65
Panificadora e Confeitaria Tondela
Ltda.
Sio Paulo

TONDELA
Classe 4'
Pães, biscoitos, bolos e doces
Termo n.° 714.338. de 4-10-65
Testi! Slo João Climaco S. A.
São Paulo

510 JOIO
CLIMACO

.
ind. Brunis/x*9

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesas
cosi hoados Jata com.. co emas, co
Aço em bruto, aço preparado.
s• s, esfregões tronhos ovar danafoce, aço para tipos. aço funiido açe nos. toso, bo,-d -aos de toalhas,
ençó's eissfas si a .ormas. ciam, para
parcialmente trabalhado, aço pálio
-afinado. bronze, bronze em bruto os asidia . panos as ar. roa, toalha: de
aarcialimente trabalhado, bronze de rosto e banho. toalhas de ateu toamanganês, bronze em pó. bronze em lhas para iantar toalhas oara chá e
Classe 5

eçe

barra, em fio. c:sumbo em bruto ou
Parcialmente preparado. cimento 111,

-ale toalhas para banquetes guarnições para cama e mesa. toalhinhas
(cobre pão)

fálico. cobalto, bruto ou parcialmena
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Tèreno
714.339, de 4 10-65
'rarefata:tente trabalhado ferro em bruta "Solaniatie" — C:umercio e Iniú.stria
an barra, tarro manganês. ferro velho
Ltda.
gusa em bruto ou parcialmente traba
São Psulo
lhado. gusa temperado. gusa maleável

âminas de metal lata em tolha lane
tolha.' latão em chapas, latão ece
Jatas I biles lias al era tico limarias
engomo mangaria metais não traba

.ft,

SOLOMATIC
Classe 36
•
Calçados de couro ou de plásticos
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão tio registro requerido
Termo n. 9 714.340, de 4-10-65
Panificadora "Márcia" Ltda.
São Paulo

1r2ifitir.
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 714,.341, de 4-10-65
Pastificio "Arlete" Ltda.
São Paulo

ARIM
Brasileiro
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 714.342, de 4-10-65
Imóveis e Administração "Ornar
Maksoud" Ltda.
bMAR MAKSOUD
1Ind. Brasileira
Classe 50
Imóveis e administrações de casas, terrenos, prédios, apartamentos, sitias, fazendas e seguros em geral
Termo n.° 714.343, de 4-10-65
Placai — Plásticos Acamurçados Ltda.
São Paulo
Indrigellsira
Classe 28
Bandejas. capas para bujões de gás
copos, colheres, facas, garfos, jarros
pires, pratos, saladeiras açucareiros, talhas moringas soupeiras e xícaras
Termo n.° 714.344 de 4-10-65
Tadunape — Indústria e Comércio de
Derivados de Petróleo Ltda,
São Paulo

INIUNÁn
Ind. Brasileira

botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
zachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senharas e de crianças, calções, cal
ças, camisas; camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, o:lindos, lorninós, achar
pes, fantasias, fardas - para militares, co
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jairetas,. laquês
luvas, ligas, lenços, mantôs meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, puiover, pelerinas,
p eugas, pouches, polainas, pijamas. punhos: perneiras, quirnoaos. regalos,
,obe de chambre, roupão, sobretudos,
uispensórios, saidas de oanho. sandálias,
sueteres, shorts. sungas. colas ou slacks,
toucas, turbantes, ternos. Uniformes
e vestidos
Termo n.° 714.347, de 4-10-65
José Benedicto dos Santos
São Paulo

Igeigr1Wigfa,
Classes: 16. 38 e 33
Materiais para construção civil, papéis
impressos, e as atividades do recrierente no ramo de compra e venda de
imóveis, loteamentos e atividades correlatas
Termo n.° 714.348, de 4-10-65
Pontual Distribuidora de Títulos e
Valores Ltda,
São Paulo

rporrua_ge
Ind.
Brasileira
Classe 33
Titulo e valores
Termo n.° 714.349. de 4-10-65
Bar e Mercearia Martins Ltda.
São Paulo

warnir

;red. ras leira

Classe 50
Classe 47
Impressos para uso da firma
Carvão mineral de turga ou vegetal,
Termo tr.' 714.350. de 4-10-65
ceras para iluminação, -combusriveis.
Relojoaria Silva jardim Ltda.
fluidos de iluminação, gasolina, gordura
São Paulo
de petróleo, graxas, lenha, lubrificantes,
nafta, óleos iluminantes. óleos lubrificantes parafinas. petróleo refinado,
Ind. rii11c.r$
querosene, turfa
Classe 13
. Termo n.° 714.345. de 4-10-65
Dieina Indústria de Bargantes Ltda Adereços de metais • preciosos semi
preciosos e suas imitações, adereços de
São Paulo .
pedras preciosas e suas imitações aden
nos de metais preciosos • secni-orezioxos
T
e suas imitações, alianças anéis. artigos de 'fantasia at metais preciosos
Classe 31
ibalagandans de metais .nre( osc,s ou
Para distinguir: barbantes e cord3s
semi-precioso,, «adejas de metais pre
-toses. berioto e. de • metal precjosos
Termo n.° 714.346. de 4-10-65
de ,.atai precioso.. OU Semi
Miraci Modas Infantis Ltda.
precioso, bules de metais pre t. osos
São Paulo
carteiras de metais p reciosos. core:
de 'metais preciosos ou semi- pis ciOsõs
1/241Iguileira
contas de metais preciosos copos • de
metais preciosos dedais de m-tai,s pre
Classe 36
Para •iistinguir: Artigos ,-1‘; vestuários ciosos diamantes lapidados fio cie ouro
e roupas feitas em geral: Agasalhos, fio de orara tivelas metaiP preço)
aventais, alpargatas, auaguas, blusas, sos, gaireteiras e metais preciosos, ióias

jóias falsas. lantOolas de metais preTermo n.° 714.355, de 4-10-65
ciosos medalhas de metais preciosos Frrgor — Ita Indústria e Comércio Ltda.
semi-preciosos e suas imitações palitos
São Paulo
de ouro. pedtas preciosas para ¡Sia, pe.
TRIROR.ITAN
dras semi-preciosas pala jóias, pérolas
In... rad eira
e imitações de pérolas, pratos de me.
tais preciosos, serviços de chã e de café
Classe 41
de metais preciosos, serviços de Icor
de metal precioso, serviços de refrescos Salame, mortadela, salsichas, presunto*,
roz-bife e carnes
de metal precioso. serviços de salada
sorvete de metal preci-so sooeiras
Termo n.° 714.356, de 1-13-65
de frutas de metal precioso serviço- , de
metal precioso, taças de metais precks Planestudo — Planejamentos e Estudos
Económicos Ltda.
sos, talheres de metais preciosos. turt
São Paulo
bulos de metal, turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos
LetleAerlatera
Termo n.° 714.351.
4-10-65
Otavio Nicodemo Filho
Classe 50
São Paulo
Impressos para uso da firma
Termo n.° 714.357, de 4-10.65
ELO PO3LICIDÉIS
Panamá Mármores e Granitos Ltda.
São
Classe 32
Publicidade .
Termo n,° 714.352. de 4-10-65
anileira
Representações Cinderela Ltda,
Classe 4
São Paulo
M:s rmores e granitos em bruto
PICINDEREW
Termo n.° 714.358. de 4-10-65
.Ind. Brasileira
Auto Peças Bõa Estrela Ltda.
Classe 50
São Paulo
Impressos para uso da fir.na
Termo n.° '714.353, de 4-10-65
I:le4221:aefegia
Auto Mecânica Lazca Leia,
São Paula
Classe 50
Impressos
para uso da floria
wILLVIL"
Ind. Brasileira
Termo n.° 714.359, de 4.1'.)-65
Cifemac — Sociedade Civil RepresentaClasst 21
ções Ltda.
Para distinguir: veiculos e suas partes
São Paulo
mtegrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amormcedores, alavancas de câmbio. braços
Ind? Bras leira,
breques. braços para veículos. bicicletas, carrinhos de mão e ca rretas cami.
Classe 16
ahonetes. :arre), ambulantes, caminhões Para distinguir: Materiais paar constru.
zarros. tratores, carros-berços carros sões e decorações: Argamassas, argila,
tanques, carros-irrigadc,.us, carros. car- areia, azulejos, batentes balaustres, bifaroças, carrocerias chassis. chapas 'cir- cos de cimnto, blocos para pavimentaculares para veículos cabos de veiculo. ção, calhas, cimento, cal, cré, chapa*
Jorrediços. para veículos. direção desli isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
ladeiras, estribos escadas rolanes.
chapas para coberturas, caixas dágua,
'adores para assagemos e ara carga caixas de dexarga para etixos, edificanigates para carros e • ro.s de direção ções premoldadas. 'estuque, emulsão de :reios, fronteiras para veiculos guidão base asfáltico, estacas, esquadrias, estruwomotivas. lanchas. motociclos. Molas turas raetálicas para construções; latne...
motocicletas, motocargas moto furgões ás de metal, ladrilhos, lambris, luva*
"mias Para bicicletas, raios para Neide de função lages, lageotas, material
ras. reboques. radiadores para veiculo: tante contra frio e calor. mandras, mas.nanivelas, navios ônibus. para-choques sas para revestimentos de paredes, maara-lamas, para-brisas penais pantões deiras para construções, mosaicos, pro-odas para veículos. selins, tricicies ti- dutos de base asfáltico, produtos para
rantes oara veiculos. vagões, velocipe. tornar impermeabilizantes as argamasles, varetas de contrôle do &voador
sas de cimento e cal hidráulica. podre*
acelerador tróleis. troleibus, varaes de galho, produts betuminosos, impermeacarros e toletes para carros
bilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como na.
Termo n.° 714.354, de 4-10-65
Segurança Dentária So Paulo Ltda. vimentação, peças ornamentais de dmento ou gesso para tetos e paredes,
São Paulo
papel para torrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, par01filVa
e;uetas. portas. portões. pisos, soleiras
- para portas. tijolos. • tubos de 'concreto
gglit
telhas, tacos, tubos de ventilação tair
Classes 10 e 33
mes de cimento vigas, vigamentos
vitrts
Aparelhos dentários e assistência
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papel - para forrar casa& massas and.
ruidos para uso nas construções, par4netaa. portas, portões, pisos, soleiraa
para portas. '11010s. tubos de concreto
NB"
telha, tacos, tubos de ventilação, tas.
Ind.‘esaile
.ra.
1.
que e ~O
•
Classe 36
Tétmo n.° 714.363, de 4-1045
Para distinguir: Artigos d. vestuários
Otavio Nicodemo Pirao
a e roupas 'citas em geral: Naasallaos.
São Paulo
aventais, alpargatas. anágua., blusas,
boras. botinas, blusões. boinas, babadouro& bonés, capacetes, cartolas, cara.
In28111Eileira
pttças, casaca°, coletes, capas, ehales
cachecols, calçados, chapéus.. cintos.
Classe 32
cintas, combinações, corpinhos. calças Almanaques. anuarias. álbuns inapta.
de senhoras e de crianças, calções. cal- soa, cartazes, catálogos. Jornais nac..o
ças, camisas, camisolas, camisetas. cais e estrangeiros. publicações impres..
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros. sat. revista. Propaganda em rádio
saias, casacos, trinetos, dominós. achar- televisão. joniais, programas radiofõssi.
pes, fantasias. fardas para militares, co- cos, peças teatrais e c.nematográfica
legiais, fraldas, galochas, gravatas. aor.
e revistas impressas
roa, jogos de Ungerie, jaquetas, ames
Termo n.° 714.364, de 4-10-65
luvas, ligas, lenços, mantós. meias
Amália Zeitel e Isaac Nespitt
malta% mantas. mandrião, mantilhas. pa.
São Paulo
letós, palas, penhoar. pulover, pelerinas.
peugas, pouches. polainaa, pijamas. pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos
Ind.
ao
e re.
*494
1C if
robe de chambre, roupio, sobretudos
suspensórios, saídas de banho, sandálias
Classe 32
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
iavros
touca, turbantes. temos. Uniformes
e vestidos
Terom n.° 714.365, de 4-10-65
Magazine Bernardo Ltd.s.
• Termo n.° 714.361, de 4.1045
São Paulo
Impermeabilizaçaes e IsOlamentos Ltda.
São Paulo
.Inegelcira
Termo n.° 714.360, de 4-1045
Textil Darene Ltda.
São Paulo

r

mas*

Ind. nraelleiri

Termo n.9 714.367, de 4-1045
Comércio e Beneficio de Café
"Sant'Ana" Ltda.
$áo Paulo
'fi SANT ANA0'

nano n.° 714.371, de 4-1045
Gualtifro Schraider
São Paulo

AMBASSADOR]

Indústria Braàileira
Classe 41
Café
Termo n.° 714.368, de 4 ,10 .65
"Dhemac" Indasala de Metais Ltda.
São Paulo
•

DHEMAC
IND. BRASILEIRA

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 ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fia chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parciakaente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
oarcialinente trabalhado. ferro em bruta
em barra, ferro atai:gr:nes. ferro velho.
'gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado, gusa maleável.
laminas de metal, lata ea falha, latão
em 'tolha, latão em chapas. latão em
vergalhões. ligas metálicas, limalha.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa. metais estampado&
metais para solda. niquel. zinco
Temi° n.° 714.369, ck 4-10-65
Black Ball Boliche Ltda.
São Paulo

Classe 36
Para distluguir: Artigos de vestuários
Clame 16
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Impermeabilizações e isokia,entos de aventais. a'pereatas. anáguas, blusas
paredes
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas. cara•
Termo n.° 714.362, de 4-1045.
Distribuidora de Materiais Papa Cul& puças, casacão, coletes, capas. chales.
cachecol& calçados, chapéus, cintas.
truções Nicfran LtJa.
cintas. combinações. corpinhos, calças
São Paulo
1
de senhoras e de crianças, calções cal•
TIII
ças, camisas, camisolas, camisetas,
in gIeirs
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
pes. fantasias' fardas para militares, coClasse 16
legiais, fraldas, galochas. gravatas, gorPara d stinguir: Materiais para constru. ros, Jogos de hngerie. Jaquetas, laques.
ções e decorações: Argamassas, argila uivas, ligas, lenços. mare:133 meias.
areia. 82111e1011 batentes, balaustres, blo. maiôs, mantas, mandrião. mantilhas. Pa
co. de cimento, blocos ara pavimenta.
-letós,panhoruveltas,
plo, calhas, cimento, cal, cré. chapas oeugas, ponches, polainas. pilaras. PuIND. BRASILEIRA
Isolantes, caibro& caixiBios, colunas nhos, perneiras, quimonos, regalos
chapas para cobertura* caixas dama. robe de chambre. roupão, sobretudos
caixas para cobertuas, caixas dágua. suspensórios. saídas de banho, sandálias
caixas de descarga para eixos, edifica- meteres, aborta. sungas, atolas ou slacks
Classe 41
ções remoldadas, estuqeu. emulsão de tuler. toucas. turbantes. ternos, uni- Para distinguir:
Pães bokai. biscoitos.
formes
e
vestidos
base aziáltico, estacas, esquadrias cetra.
roscas, sanduiches, empadas. pastéis,
turas metálicas para construções, lama.
Termo n.° 714.a66. de 4-10-65
pizzas, hurrascos, tortas e café
les de metal, ladrilhos, lambris, luvas !rajá — Editõra e Encadernadora Ltda.
Termo n.° 714.370, de 4-10-65
de Mujo. Iogas, lageotas, material
• São Paia°
Black Bali Boliche Ltda.
tante contra frio e calor, manilhas, mas
São Paulo
na par revestimentos de paredes. asIRAJ/
deitas para construções, mosaicos, pru.

IND. BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: Abalou& acumuladores,
acetintimetros, amortecedores de rádio
e freqüência. anemômetros, aparelhai
le televisão. epsrelhos de ar condicionado. aparelhos vara iluminação. inclua
sivt os considerados acessórios de vet.
calos, aparelhos para amIncloa medi.
cucos, aparelhos aquecedores e medi,i
dores, aparelhos cromográticos, aparei
tidade e volume, radiadores. rádios. Ia
tratores de graxa e óleo, receptores,
regadores automático& registros Para
vapor. gás, água e outros liquida quitonéo considerados partes de máquinas,
reitores para luz Norescentes. cérula.
ração doméstica e industrial registra.
doma, resistências debicas, reles. sorvestiras. sorveteiras elétricas caseira&
Joguetes, sinaleiros, sereias de alarme.
iaidadores elétricos, toca-discos. toma.
das e interruptores elétricos. torneiras,
tubos acústicos termômetros para obste.
vadio meteorológica. telescópios, tac6»
metro& televisão. taxímetro, torradorei
de cereal& trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripé*
Para fotografias, válvulas para rádios,
vá;vulas de descarga, válvulas de ee.
dução. vacuõmetros, válvulas elétrica' •
de vácuo. ventiladores
Termo n.° 714.372, da 4-10-65
Seareia — Sociedade Extrativa de
Areia Ltda.
São Paulo

I
BLACK BALL

&tos de base asfalta> produtos para
tornar impenneabillzantes as arguam.
lea de cimento e cal, hidráulica, padre
gaio,
betuminosos. Impem&
. líquidos ou sob outras forram
pata tamisados • outrol como nu
(castraç6es. pers.anaa, placas para Paestação, peça. ornamentais de dal/eito ou passo pane tetos, e ~Iam
1

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas
snuários. álbuns impressos. boletins cadlogos, edições Impressas. revistas órgãos de publicidades. programas ra4io
fanico& rádio-televisionados. necas tea
traía e daansatogni firas. programas ar
tensas

BOLA PRETA
IND. BRASILEIRA
,n•1•••nn

- q0s: U. 41. 42, 43 44 e 19
Titula de esrabelennento

SEAREIA]
IND. BRASILEIRA

Classe 16
Para distinguir: Materiais de construções' argila, areia. azulejos, argamassas,
batentes, balaustres. calma, cimento cal,
cré, caixas de descarga, chapas Isolas.
te& caibras, caixilhos., colunas, chapas
para cobertura, caixas dagua. 'Maca.
ção pré-moldadas, estacas, esquadrias,
farra, frisos, gesso, grades. Janelas. lamelas de metal. ladrilhos, lambris, luva,
de junção, lagos, lageotas. material isco*
lantes contra frio e calor manilhas, madeiras Para construções, mosaicos, produtos para tornar impermeabdizantes as
argamassas de cimento e cal hidráulico.
Pedregulho& placas de pavimentação,
Peças ornamentais de cimento ou gesso.
para tetos e paredes. parquete& portai.
portõs. persianas, pisos, pape) para forrar casas soladeiras para porta. tijolos,
tubos de concreto. telhas, tacos, tubo'
de ventilação, tanques de cimento. t :gat. mento, venezianas e var.!, •
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INOTZCZ o

Termo n.° 714.373, de 4-10-65
Justino Ferreira D'Avó
São Paulo

rua!iggfieil'a

para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tais.
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Termo n.° 714.379, de 4-10-65
Auto Belserra S. A.
São Paulo
opo

Classe 41
Para distinguir: Substâncias alimentldas panificadas, notadamente pães, bis.raelleira
coitos, bolachas, bõlos, broas, doces e
Giasse 21
confeitos
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Têrmo n.° 714.374, de 4-10-65
integrantes: Aros para 'bicicletas, auto.
Livraria Editora Dickson_ Ltda.
móveis auto-caminhões, aviões, amor.
São Paulo
tecedores, alavancas de câmbio, braços,
breq ues, braços para veículos, bicicle.
DICKSON
Ind. oraelleira
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
Classe 32
Para distinguir: Edições impressas, li- carros, tratores, carros-berços. carrosvros impressos, publicações impressas, tanques, carros-irrigadores, carros, carórgãos de publicidade, obras culturais e roças, carrocerlas, chassis, chapas circulares para veículos, cabos de veículos
literárias
,orrediços, para veículos, direção desliTermo n.° 714.375, de 4-10-65
çadeiras, estribos, escadas rolanes, ele.
Bar e Lanches 13 de Maio Ltda.
vadores para assageiros e ara carga
São Paulo
engates para carros, eixos de direção
freios, fronteiras para veículos, guidão
O
13 1S
l ocomotivas, lanchas, motociclos, molas
Ina. brallaffeira
motocicletas, motocargas, moto furgões
Classe 41
rodas para bicicletas, raios para biciclePara distinguir: Pratos rápidos varia- tas, reboques, radiadores para veículos
dos, lanches detôdas as espécies, petis- manivelas, navios, Ônibus, para-choques,
cos e petisqueiras
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veículos, selins. tricicies,
Termo n.° 714.376, de 4-10-65
Areita Ipanema — Areia e Pedreguno rantes para veículos, vagões, velocipe.
des, varetas de contrôle do a4ogador e
Ltda.
acelerador, tróleis, troleibus, vantes de
São Paulo
carros e toletes pare carroa

kREITÀ InNEMA

Ind. Brasileira

Termo n.° 714.380, de 4-10-65
Auto Belserra S. A.
' BEIJEM_

Classe 16
Para distinguir: Areia e pedregulho
Ind. Braelleira
Termo n.° 714.377, de 4-10-65 Classe 21
Comércio e Representações Impacto Automóveis, caminhões, ônibus e veíLtda.
culos utilitárM
São Paulo
Termo n. 9 714.381, de 4-10-65
Panificadora Rio Preto Ltda,
IndNgTgleika
São Paulo
Classe 16
RIO PRETO
Para distinguir: Materiais paar construtudo Brasileira
ções e decorações: Argamassas, argila
Classe 41
areia, azulelos, batentes, balaustres, bkr
Pães e biscoitos
¡e
clmnto,
blocos
para
pavimenta.
CO*
Termo n.° 714.382, de 4-10-65
dto, calhas cimento. cal, cré, chapas
Celeste Paolinetti 6 Irmão
isolantes, caibros, caixilhos: colunas:
São Paulo
chapas para coberturas, caixas dama
caixas de descaro para etixos. edificaCÁJI PAOLINETTI
dles prernoldadas, estuque, emulsão de
Ind. Brasileira
Inse asfáltico, estacas, esquadrias. estruClasse 41
turas metálicas para construções, lameCafé torrado e moído
las de metal, ladrilhos. lambris. luvas
de jura Co. !ages. lageotas, material tio
Têrmo n.° 714.383, de 4-10-65
!ante ,:Lntra frio e calor. manaras. nes&
Cipretno — Indústria de Cimento
sas para revestimentos de paredes, ma.
Pre-Moldado Ltda.
deiras para construções, mosaicos, proSão Paulo
dutos de base asfáltico, produtos para
CIPREMO
tornar impermeabilizantes as argamas,
338 de cimento e cal. hidráulica, -padre
Classe 38
gulho. prcxluts betuminosos. impermea Para proteger o timbre de requerente
bilizantes líquidos ou sob outras formas para distinguir e proteger papéis de
para revestimentos e antros como nas correspondência, contabilidade, contravimentacão, peças ornamentais de Ci- tos, cheques, ações, debêntures, apólimento ou gesso para tetos e paredes ces, vales, faturas, duplicatas, notas propapei para forrar casas, massas anti• missórias eltras de câmbio, folhinhas,
áLVos para uso nas construções, par.
passagens de turismo e bilhetes de
tinetas, portas, portões, pisos, soleiras
sorteio

• Termo n.° 714.384, de 4-10-65
Michel Caracushansky
São Paulo

CPS—'
CERTIPIED
PROEISSIONÁL
SECRETÂRY
Classes . 32, 33 e 38
Sinal de propaganda
Termo n.° 714.385, de 4-10-65
Cipremo — Indústria de Cimento
Pre-Moldado Ltda.
São Paulo

'CIFREM° —
INDUSTRIA De
CIMENTO
PREMOLDADO LTDA
- Nome comercial
Termo n.° 714.386, de 4-10-65
Michel Caracushansky
São Paulo

terminadores de pragas e hervas dualabas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de assoa,
fertilizantes, fosfatas, Normicidas, furaigantes, fungicidas, glicose para fins
veterinários, guano, herbicidas, inseticidas, insetitugos, iarvicidas, tnicrobicidas, medicamentos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel iumegatório; pós inseticidas, paraticidas, fungicidas e desinfetantes, preparacões e produtos inseticidas, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fias
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas.
horticulas, sanitários e veterinários,
sulfatos, superfostatos, vacinas para
animais e hervas dadinhas
. Termo n.° 714.389, de 4-10-65—
Dona ê Facca Ltda
São Paulo
sw2441TEC
Ind./Si-asneira
Classes: 32, 33 e 38
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 714.390, de 4-10-65
Indústria e Comércio de Carnes Lucar
Ltda.
São Paulo
LUGAR

tiad. braeileira
Classes: 32, 33 e 38
Sival de propaganda
Terra on.° 714.387, de 4-10-65
Cipremo — Indústria de Cimento
Pre-Moldado Ltda.
São Paulo •

CIPREmv
Ind. Breeileira Classe 16
Para distinguir e proteger lages, pilares, blocos de cimento armado, caixas
d água, tanques e demais materiais de
cimento para construções e pavimentações
Timo n.° 714.388, de 4-10-65
Zoo — Sana Produtos Veterinários
Ltda.
São Paulo

Bgaaileirs
C:lasse 2
Substancias e reparações químicas
asadas na agricultura, na horticultura
as veterinária e para fins sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitários.
águas desinfetantes e_ para fins . Gani.
tarjo., apanha-moscas e insetos (de
goma e pfapel ou papelão), álcalis.
)actericidas, baraticidas. carrapaticidas
:resoi, creosotolina. creosoto. desodo-ante, desinfetantes, defumadores, et-

Classe 41
Carnes em geral
Termo n.° 714.391, de 4-10-65
Arcasa Auto Peças Limitada
São Paulo
4RCÁSA

Ina. 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, caminNtles,
carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadoes, carros, cat..
oças, carrocerias, chassis, chapas cit.
culares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desli.
gadeiras, 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 furgeSeti,
manivelas, navios. ónibus. para-r' :)(N,es,
para-lamas, para-brisas, pedais, I sniões,
rodas para bicicletas„ ratos para hí( I . Tetas, reboque, radiadores para VeiCu10%
roaas para veículos, selins, tricklos,
cantes para veicu/os, vagões, velocípedes, varetas de contrõle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibut varaes
carros, toletes para carros
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da Propriedade Industrial. Da data da pub/icação começara a
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Termo n.° 714.392. de 4-10-65
Gallotta
Gallotta Ltda,
São Paulo

lã! SUVIO
brasileira'
Classe 12
distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis. bitter, brandy. conhaque. cer
vejas, fernet. genebra, gni, kumel,
res, nectar, punch, pimpermint. rhurn
sucos dd frutas sem álcool, vinhos ver.
mutis vinho espumantes, vinhos
quinados e whisky
termo n.° 714.393, de 4-1C-65
Tapeçaria Sam Remia Ltda.
São Paulo1

Termo n.° 714.397, de 4-10-65
Diamantul — J. K. Senis And Sons
S. A. Ferramentas Diamantadas
São Paulo
DI

J.
s2it—
Ind. Brasileira

magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, ouro, zinco.
Termo n.' 714.399, de 4-10-65
Pereira 6 Almeida
São Paulo

ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas pare militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantos,- meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerines,
peugas, pombas, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, rolpão, sobretudos,
suspensórios, saldas debanho. sandálias
sueteres, - shorts. sungas: stolas ou siada
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 714.403, de 4-10-65
Landses Paris Ltda.
São Paulo

Classe 11
RfibuRANTs E
Ferragens, ferramentas de toda espécie,
CHURRASCARIA
cutelaria em gerai e outros artigos de
CAPIXAVA
metal, • a saber: Alicatei, alavancas, arClasse 41 .
mações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado. assadeiras, açu.
Lanches, refeições e churrascos
careiros; brocas, bigornas, baixelas,
Termo n.° 714.400. de 4-10-65
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
Auto Pôsto Videira Ltda.
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros. correntes, cabides.
• São Paulo
chaves; cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
•
caixas de metal para portões, canos de
akE REMO.
metal, chaves de fenda. chaves inglésa.
"MIE"
Ind. Brasileira
cabeções, canecas, copos. cachepots•
Classe 47
Ind. brasileira
centros de mesa, coqueteletras, caixas Álcool motor, graxas lubrificantes, gasopara acondicionamento de alimentos. lina refinada, óleos lubrificantes, óleos
Classe 34
Classe 50
calderões, caçarolas, chaleiras. cateteii
para amortecedores
Impressos para uso da firma
Tapetes, capachos. passadeiras, cortinas ras. conchas, coadoras, distintivos, do.
cortinados, linóleos, oleados, encerados hradiças; enxadas, candeias, esferas
Termo n.° 714.401. de 4-10-65
Termo n.° 714.404, cle 4-10-65
e panos para assoalhos e paredes
engates. esguichos, enfeites para arreios. Indústria Mecânica Flarkswil Limitada
Companhia Paulista de Roupas
São Paulo
estiibos, esferas para arreios, espumaSão Paulo
Termo n.° 714 .394. de 4-10-65
deiras: formões, foices. ferro para cortar
Comparfaia Imobiliária Santafé
mmIEWIL"
capim ferrolhos, lacas, facões, fecha
São Paulo
"gap BOND"
Ind. Brasileirt
duras, terso coimam a carvão, fruteiras,
In
. rasiléira
funis, fôrmas pare doces, freios paia
Classe 21
estradas de ferro, frigideiras; ganchos Para distinguir: Veículos e suas partes
Classe 24
Ind. Brasileira
grelhas, garfos, ganchos para qudros integrantes: Aros para bicicletas, autogonzos oara carruNens; insígnias; W
Atamares, atacaoores para aspa:filhos,
móveis,
auto-caminhões,
aviões,
amormas. lâminas, licoretros, latas de lixo;
bandeiras, bordados, braçadeiras e borClasse 50
farras: machadinhas, atolas para porss. tecedores, alavancas de câmbio, barcos, las, capas para móveis e pianos. caraBilhetes de loteria, cartazes impressos, molas para venezianas martelos, mar breques, braços para veículos, bicicle- puças para cavalos, cordões. debruns,
/iterais de propaganda. cheques, clichês retas, matrizes; navalhas puas pás, ore tas, carrinhos de mão e carretas. cami- fitas, forros, franjas, filtros para órcrtões termosplásticos de;, identidade. eti. gos, parafusos. picões. porta-gelo; po nhonetes, carros ambulantes, camináões, gão, mochilas, mosquiteiros,
nesgas,
quetas impressas, faturas, folhinhas im- seiras. porta-pâo, porta-loias, paliteiros carros, tratores, carros-berços, carros ombreiras, enchimentos para roupas.
pressas, notas promissórias, recibos e panelas roldanas, ralos para pias, rebi tanques. carrossirrigadoes, carros, car- panos para enfeites de móveis, não farótulos:
tes. regadores: serviços de chã e caie oças, carrocerias.. chassis, chapas cir- zendo parte dos mesmos, passamares,
culares para veículos. cubos de veiculos,
serras, serrotes sachos secarrolhas;
pavios, reds, casos e sacas
Termo n.° 714.395, de 4-10-65
corrediços para veiculos. direção, deslisOuras,
talheres.
talhadeiras,
torquezes
Brindeplastic Indústria e Comércio dr
Termo
n' 714.405, de 4-10-65
tenazes: travadairas teias de arame, Cor gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleArtefatos Plásticos Ltda,
Indústria de Armas Castelo S. A.
vadores
para
passageiros
e
para
carga,
beiras.
trinaos
tubos
para
encanamenro
São Paulo
São Paulo
!rilhos aara Portas ,dc correr. taças engates para carros, eixos de direção.
travessas ,:u.trlulos vasos, vasilhames freios, fronteiras para veículos, guidão.
BRINMEPLASTIC
verrumas
'CASTELO" locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Ind. Brasileira
Irid. brasileira
motocicletas, motocargas. moto furgões,
Termo n.° 714 398. de 4-10-65
Metalnobre Indústria e Comércio ie manivelas, navios, ônibus, para-choques.
•
para-lamas, para-brisas, pedais pantõss,
Classe 28
Classe 18
Metais Nobres Ltda.
rodas
para
bicicletas.,
raios
para
bicicleAlfanges,
balas,
canhões,
carabinas,
São Paulo
Chapas de matéria plástica para ignores
tas, reboque, radiadores paria veículos, chumbo para caça, explosivos espia
são, colheres de matéria plástica, comrodas pata veículos, se lins. asciclos, ti- gardas, fuzis, fogos de artifícios,
"METALNOORS"
postos impermeáveis vegetais para !e
rantes para veictslos. vagôes: velocípeInd.
Brasileira
,
tolas, pólvora e revolver
cidos, esponjas, gorilas não incluídas em
des, varetas de contrôle do afogadas e
outras classes, películas virgens de ceTermo
n.° 714.406. de 4-10-65
Classe 5
acelerador, tróleis. troleibus. varaes de
lulóide, preparados a base de ...era para Aço . em bruto, aço preparado,
Tecidos e Artefatos Mosanil Ltda.
carros, toletes para sarros
aço
solas, resinas de asbestos ou pinho pit. doce, aço para tipos, aço fundido
São Paulo
aç o
Termo n. 714 402, de 4.10-65
parada, solas, torneiras de plástico
parcialmente trabalhado, aço pálio aço laulan — Indústria de Malhas Ltch
Termo n.9 714.396. de 4-10-65
refinado. hmaze, bronze em bruto ou
"SODEAU"
São Paulo
• Ind. uraeileira
Indústria e CornérciO de Tapetes
parcialmeatc trabalhado, brenze de
"A E B" fainitada
manganês. b-onze em pó banze arp
mumum.
São Paulo
barra, em tio, atuais° em tsruto ou
Ind. brasileira
Classes: 23 e Sb
parcialmente preparado. cimento me.
Teciods e confecções
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Classe 36
Temia tis' 714.407. de 4-10-65
trabalhado couraças, estanho bruto eu Para distinguir: Artigos , de vestuários
I n5.1.1gratir a
Representações Sograu Ltda.
parcialmente trabalhado ferro em bruto e roupas feitas em geral: Agasalhos.
São Paulo
bruto ou parcialmente trabalhado ferro aventais. olpargatas. anáguas, blusas,
Classe 34
em barra, ferro manganes ferro velho botas, botinas, blusões. boinas, baba•
Capachos, cobertas para degraus de es- gusa em bruto ou parcialmente traba dottros, bonés. capacetes, cartolas, cara.
"À ESMAWORO
Ind. Brasueirs
cadas, forros para tapetes. de escada lhado. gusa temperado, gusa maleável poças, casacão, coletes, capas, chatas.
linóleos. oleados para /escadas. oleadas lâminas de metal. lata em f;ilha latão cachecols, calçados, chapéus. cintos,
Para soalhos e paredes peles para assoa em fólha, latão em Chapas latile anit sinta s corribina..ões corpinhos, calças
Classe 51,
vergalhões, liga metálica, limalhas de senhoras e de crianças', calções, callhos. tapeçarias
Impressos para uso da firma
e
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Pubirestção festa de stedrdp com o art, no do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Ilierser o prazo co 60 dias para o deferiMento do pedido. Durante lede prazo poderão apresentar suas oposicões ao Departamento
3Tae1ossal da Psopriogadei Industrial aonde& que se julparern prejudicados com a cancerala do registro requerido
Termo n. 9 714.408, de 4-10-65
Termo n.9 714.411, de 4-10-65
Centramero — Representaões e Admi- Ship M. e C. Schiffer Fabricação de
nistração Ltda.
Escovas de Dentes Ltda.
São Paulo
São Paulo
R
e*
MENTRÁIG O

,Ind. BrasiTeira

Classe 33
Administração de bens, compra e venda
de imóveis .e representações

&a
Inelirath oira

Termo n.° 714.409, de 4-10-65
Rariself a Importação e Exportação
Ltda.
São Paulo

Classe 48
Escovas de dente
Termo n.° 714.412, de 4-10-65
Barley Comércio de Acessórios Texte's
Ltda.
Saci Piulo

"RARISBIYA"
-Ind. Brasileira

"BARLEY" 1/4
ind. Brasileira

Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento
loraçao de fibraa tecidos, couros e celulose; água raz, álcool, albumina, aralinas. alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó amoniaco.
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antioxidantes. anti-corrosivos, anti-detonan-tes. azotatos, água acidulada para
acumuladores, agua oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina, benzol, betumes
bicarbonatos de sódio, de potássio: cal
virgem, carvões, carbonatos. catalizadores. celulose, Chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, crornatos. corantes, arco*otos: descorantes. dasincrustantes, dissdlventes: emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol,
sensibilizados para fotografias, Si:
xadores, tormol, tosfatos industriais, fósforos industriais iluoretos; galvanizadores. gelatina para fotografias e pintura.
giz. glicerina; hidratos, hidrosulfitos.
impermeabilizantes. ioduretos: lacas;
massas para pintura, magnésio, marcurio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose: óxidos, oxidantes. óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos quimicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis ale turnesca, papéis tiehográ icos e heliocopistas, peliculaa
sensíveis, papéis para Sotografia e análises de laboratório. pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tintas, p reparações para fotografias.
produtos para niquelar, pratear e eraMar, produtos para diluir tintas prossia
sabão neutro. seis, salicilatos, secantes.
adiçarias, soda caustica, soluçõea qulmins de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras celulose, barcos e atito; r eativos. removedores reveladores;
c:tilos. talco industrial. thiner,
Termo n.° 714.410. cie 4-10-65
Distribuidora de Cereais Araractuare
Ltda.
S50 Pj!:.110

WAteitilt;era
'TO
IMp:CSJOS

imra uso da taana

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para nabal os ins aalastriais:
Máquinas de rosquear: serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores plainas, Máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecani
cas máquinaa amassadeiras, misturado.
ris adaptada. na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carret:4
e outros fins industriais, elevadora, ma
quinas desempalhadoras, descascadoraa
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trittaradoras. pulverizadoras, fresas, politrizes, tranchas
tesouras mecânicas, tupias, máquinas ch
abrir chavetas, ruarteletes, ventiladores
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas. Injetores' para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e balsa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas opera.
trizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras
tneadeiras, rolos e roletes, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para 5abricar papel e
máquinas de impressa°, dínamos e
receptáculos

Termo n.° 714.415, de 4-10-65
Panificadora Peruche Ltda,
São Paulo

PERUCHE
Classe 41
Pães, biscoitos, bolos e doces
Termo n.° 714.416, de 4-10-65
Confecções - Sport" Ltda.
São Paulo

rantes para veículos. vagões, velocípedes, varetas de contrõle do afoaador e
acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
carros, toletes paia :caros
Termo n.° 714.419, de 4-10-65
Química S. S. Ltda.
São Paulo

"KA,OFtl"

Ind. Brasileira,

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
la rússia, alvaiade de zinco, abrasivos
•
Classe 36
algodão preparado para limpar metai&.
Para distiaguir genéricamente artigos detergentes, esprernacetes, extrato de
de vestuário e esporte
anil, fécula para tecidos, fósforos de
céra e de madira, g goma para lavanTermo n.9 714.417, de 4-10-65
Indústria e Comércio Primieia São Paulo daria, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-aordisa
Ltda.
ras para remoas e mata óleos Para roaSão Paulo
pas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
para çalçador
Termo n.9 714.420, de 4-10-65
Cerâmica Argitel S. A.
São Paulo

spORT]

"ARGITEL"
Ind. Brasileira

PRIMICIA

Á
Classes: 24. 28, 35 P 36
Bolsas de lona para praias; bolsas, estojos, malas, maletas, pastas, portanotas, porta-níqueis, solados, sacos, sacolas e suspensórios, tudo em material
plástico; bolsas, cintos, estojos, malas.
maletas, porta-notas, porta-níqueis, pastas, sacos, sacolas solados e suspensórios tudo em couro; artigos de vestuário
em geral, inclusive bolsas e luvas
Termo n.° 714.418, de 4-10-65
Mecânica Apal Ltda.
São Paulo

"AUL"
Ind. Brasileira'

Classe 16
Para distinguir: Materiais paar construções e decorações: Argamassa* arada,
areia, azulejos, batentes. balaustres. blocos de cirrinto, 'slocas para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfâltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamela s de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, Lages. lageotas, material lio.
lante contra frio e calor, manaras, ans.
sas pare revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, p7aduros de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas ck cimento e cal. hidráulica, pedra galho, produts betuminosos, impenneaa
bilizeintes hquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
vinientaçao, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiScidos para uso nas construções, par.
quitas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tatr
g ires de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs

Classe 21
Para distinguir: Veículos e meu partes
Tênno n.° 714.413, de 4-10-65
integrantes: Aros para bicicletas, autoViação São Lucas Ltda.
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos,
São Paulo
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminbões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoes, carros, c,arClasse 33
oças, carrocerias, chassis, 'chapas cirTransportes de passageiros
culares para veículos, cubos de velculos,
n.° 714.421, de 4-10-65
corrediços para veículos, direção, desli- Ali Életronics — Indústria e Comércio
Termo n. 9 " 714.414, de 4-10-65
de Rádio e Televisão Ltda.
Segurança — Indústria de Borracha e gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para cario,
São Paulo
Molas Ltda.
engates para carros, eixos de direçào,
São Paulo
'411 ELETRONICS
freios, fronteiras para veiculos, guidão
I nd. Brasileira
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
p:SGURANZI
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
Classe 8
para-lamas, para-brisas, pedais pontões. rara distinguir: Artigos e aparelhae
rodas para)lacicletas., raios para Nel
Classe 39
eletrônicos: alto-falantes, antenas. agua
Para disanauir gerOricariente borrachas .tas, reboque, mamavas para aeiculos, lhas para fonógrafo
s amplificadores,
,
rodas para veículos, selins, triciclos, ti- bobina s para rádios e televisões, apa.
e eus' artefatos para veículos
s

Inct;.girifiR±Cra'
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Publicação feita de ardo com o art. 130
do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
licetei o prazo de 130 dias para o deferimento do pedido. Durante disse prazo poderão apresentar suas oposições ao Department.)
racional da Yropriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerldia
•

relhos paar contrôle de sons, condensadores, aparelhos de comunicação interna, diais, discos gravados, aparelhos de
freqüência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatísticos e eletrônicos de
alta freqüência que funcionam com válvulas, máquinas falantes, aparelhos de
receptores de sons, rádios, rádios fonógrafos, aparelhos de televisão, sincronizadores, selecionadores, transformadores _de sons, toca-discos automáticos ou não, transmissores transistores,
válvulas para rádios e televisões
Termo n.° 714.422, de 4-10-65
`a • Cerâmica Argitel S. A.
O
São Paulo

"CERAMICA
ARGIPEL S/A"

nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoes, carros, caroças, carrocerias, chassis, chapas• circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para valculos, guidão,
locomotivas, lanchas, naitociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas., raios para bic,cletas, reboque, radiadores para yelculos,
rodas para veículos, selins, tr'ciclos tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrôle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

Nome comercial
Termo n.° 714.424, de 4-10-65
Lubrificantes Aurex S. A.
São Paulo

Termo n.° 714.428, de 4-10-65
Empório Ki-Preço Ltda
•
São Paulo

"007 MOTOR OIL"
Brasileira
Classe 47
:Álcool motor, graxas lubrificantes, gasolina „refinada, querosene, óleos lubrificantes, óleos para amortecedores, petróleo refinado, óleos detinado à iluminação e ao aquecimento t
Termo n.° 714.425, de 4-,10-65
Erpag Agropecuária e Comercial Ltda
São Paulo

"ERPAG,"
LInd. Brasileirí
Classe' 19
Aves e ovos, animais e caprinos
'Termo n.° 714.426, de 4-10-65
Presentes Promocionais Ltda.
São Paulo
r 'PROMOCIONAIS

.Ind. Brasileira, 2
Classe 28
Bandejas, capas para bujões de gás,
canecas, copos, cálices, jarros, barrafas,
garfos, colheres, facas prato, pircs:
saboneteiras, vasos e xícaras. ' Artigos
esses confeccionados em matéria
plástica
Termo n.9 714 427 de 4-10-65
Purolator do Brasil Indústria e 1Comércio Ltda.
São Paulo

PUROLATOR
DO BRASIL
Ind. Brasileira'

,

Classe 21
rara distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, autoMóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos ar trig o, carretam, cem!-

52—PREÇO.
Ind. brasileirp
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido,
an.andoas, ameixas, amendoim. araruta.
arra a atum, aveia, avelãs,' azeite, azei.
tonas. banha. bacaLhau, batatas. balas
biscoitos, bombOns, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão. canela
ein pau e em pó, cacau, carnes, chã
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais. cominho, creme de leite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas. canpica, coalhada, casranha. cebola, cond:
mentos para alimentos, colorantas.
chouriços, dendê, doces, doces de fru.
ara espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
enate. farinhas alimentícias, tavas, fé.
cuias, flocos, farelo, fermentos, leigo,
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas: glicose, goma de mascar, gor,
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas. linguas. leite
condensado, leite em pó. legumes em
~erva, lentilhas, linguiça, louro, mae.
sas alimenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrào. mas.
sa de tomate. mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. na
tes.'. óleos comestíveis, ostras , ovas.
zmies, paios. praline:1, pimenta. pós para
pudins. ['idem Peixes, presuntos, pa.
tis, petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins:
gueijca, rações balanceadas para ema
mais, requeijões, sal, angu. sardinhas,
sanduiches. salsichas. salames, sopas enlatadas, sorvetes. suco de tomates e de
‘rutas: torradas, tapioca tâmaras, talha
tremoçae. tortas. tortas para ali
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
. PREÇO DO NÚMERO

Termo n,° . 714.429, de 4-10-65
Antonio' Carvalho Sobrinho
São Paulo
-

CELIAN
,Ind. brasileira

Termo n.° 714.434, de 4-10-65
Buffet "C. I. P." Ltda.
• São Paulo

r c, 1. P,

,_Ind.

• Classe 41
Classe 36
Artigos da classe
Para distinguir: Artigos de vestuários
Termo n.° 714.435, de 4-10-65
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Tema Terra Maquinaria S. A.
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
São Paulo
botas, botinas, blusões, boinas, babaTra—RINCISTED
douros, bonés, capacetes, cartolas, CaraBraslieire
puças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Classe 21
cintas, combinações, corpinhos, calças Para distinguir: Veículos e suas partes
de senhoras e de crianças, calções, cal- integrantes: Aros para bicicletas, auto..
ças, catnisas, camisolas, camisetas, móveis, auto-caminhões, aviões, amorcuecas, ceroulas; colarinhos, cueiros, tecedores, alavancas de câmbio, bafcos,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar. breques, braços para veículos, biciclepes, fantasias, fardas para militares, co- tas, carrinhos de mão e carretas.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
ros, jogos de !ingeria, jaquetas, laquês, carros, tratores, carros-berços, carrosluvas, ligas, lenços, manhãs, meias. tanques, carros-irrigadoes, carros, cata
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa- oças, cairocerias, chassis, chapas cirletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas. culares para veículos, cubos de veículos,
peugas, pouches, polainas, pijamas, pu- corrediços para veículos, direção, deslinhos, perneiras, quimonos, regalos, gadeiras, estribos, escadas rolantes, elerobe de chambre, rolpão, sobretudos, vadores para passageiros e para carga,
suspensórios, saídas- debanho, sandálias engates para carros, eixos de direção,
_sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks freios, fronteiras para veículos, guidão,
toucas, turbantes, ternos, uniformes locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
e yestidoa
motocicletas, rnotocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
Termo n.° 714.430, de 4-10-65
para-brisas, pedais, pantões,
Lapeana
Imóveis e Representações para-lamas,
rodas
para
bicicletas,,
'raios rara bicicleLtda,
tas, reboque, radiadores para veículos,
São Paulo
rodas para veiculos, selins; triciclos. tirantes para veículos, vagões, velocípeLA.PEANA
des, varetas de contróle do afogador e
Ind.. Brasileira) .
acelerador, tróleis, troleibus varaes de
carros, toletes para carros
Classe 16
Termos
ns. 714.436 a 714.438, de
Artigos da classe
4-10-65
Termo n.° 714.431, de 4-10-65
Tema Terra Maquinaria S. A.
Marobel — De Tecidos e Confecções
São Paulo
Ltda.
TEML-BROS
São Paulo

IIAROBEL
End. Brasileira
Classe 23
Artigos da classe
Termo n.° 714.432, de 4-10-65
Isnard & Cia. S. A. Comércio e
Indústria
São Paulo

C DIM4X
VITORIA REGIA
_Ind. Brasileira

:Ind. Bre:111°in

Classe 21
Veículos e suas partes integrantes. Ralos cornpactadores
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes.
Rolos compactadores
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes.
Rolos compactadares
Termo n.° 714.439. de 4-10-65
Dr. Homero de Almeida Guimarães
SAr- Nnio

Classe 8
Refrigeradores
Têrmo n.9 714.433, de 4-10-65
Plásticos Henfa Ltda.
São Paulo

HENFA
.Ind. brasileira
Classe 28
Artigos da cla.sse

IDE HOJE: CR$ 50

Classe 33
Seguros e negócios relacioudd.,s

