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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SECRETARIO
DA INDUSTRIA
Despachos em Recursos

Expediente do Diretor Gerai

Rio, ' 29 de março 'de 1966
O Senhor Secretário da Indústria
- Alfredo C. Salomão - acolheu o
recurso interposto no processo abaixo mencionado a fim de reformar a
decisão anterior:
Têrmo:
N. 9 349.301 -- marca: M. W. Midwest - requerente: Giachetti & Castellari.
O Senhor Secretário da Indústria
- Alfredo C. Salomão - negou provimento 'aos recursos interpostos nos
processos abaixo, a fim de manter as
decisões anteriores:
•
Têrmos:
•
N. 9 154.312
marca: Juventex -requerente: Perfumaria Juventex
untada - recurso: Bozzano S. A.
N.9 351.514 - insígnia: Brasinco
- requerente: Brasinco Brasileira de
Imóveis e Comércio Ltda.
O Senhor Secretário. Substituto
José Accioly de Sá - deu provimento
aos recursos interpostos nos processos
abaixo mencionados a fim, de reformar as decisões anteriores:
•
Têrmos:
N. 210.336 -- marca: Anadent requerente: Laboratórios Moura Brasil Orlando Rangel S. A. - recorren
te --- Anim-1-.0ent, Inc. - dou provimento em parte ao recurso, para ser
aditado ' ao despacho recorrido inexclusividade da expressão: Dent.
N.9 195.985 - marca: Sedaseps requerente:
Cia. Industrial Delfos
S. A.
N.9 188.153 - marca: Quemicetina
_ requerente: Cano Erba Societá Per
•

•

•

•

•

a 155.884 - José Iglesias Capell..
Na 155.894 - Fábrica 'de Moveis
de Ferro Senhor do Bonfim LimÁtada,
N9 155.898 - Otto Metzler e Luci. •
wig Stegmuller.
N',160.524 - AH. Inc.
~
Na 137.089
I3axter LaboratOries,
Inc.
•
Na 160.893 - Internacional Business
N? 137.167 - Ciba Société Anony- Machines Corporation.
me (em alemão: CibaAlttiengesellsN° 160.977 - Tecnopoli Comércio
ci?ait)
N, .137.184
e Indústria Brasileira de Polimento LiA. Dutra Lobagni. mitada
'
N° 137.342 - Enrique Gerardo MarNa' 161.945 - Basilio "Hendi.
tia . Caba.
•
N° 162.469 - Companhia Indústria
N° 137.399 - Terund Keia.
Nossa Senhora da Conceição.
N a 137.448 - Buichi Tomiyarna.
N a 162.470 - Companhia Indústria
• N 9 137.473
Farbenfabriken Layer
Nossa Senhora da Conceição.
Aktiengesellschaft. , •
N° 162.471 --- Companhia Indústria
1\19 124.010
Indústrias Machina
Nossa Senhora da' Conceição.
Zaccaria Sociedade Anônima.'
• N 9 130.251 - Of ficine Cimbali GiuN° 162.512 --- Jayme Mazzali Cano.
seppe S.p.A. •
N 9 162.515 - João Rinzetti e Guilherme Rezetti.
N.° 135.292 - NIonsanto Company.
N a 101.2'48 -7Pfizer 6 Co.
inc.
.
' Divisão de Marcas
N° 135.312 - Farbenfabriken Bayer
-Aktiengesellschaft.
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Na 135.575 - Murukyu - Indústria
de Máquinas Agrícolas Limitada-. • Rio, 29 de março de 1966
N° 136.504 - Salina Sociedade AnôNotificação:
•
nima - Indústria e Comércio.
N a 136.508
-Independent• Products
Uma vez decorrido o prazo'de reCanada Limited.
consideração 'previsto pelo artigo 14 da
Lei 4.048 de •29 de dezembro de 1961
N9 136.827 - Hagan Chemicals Cone mais dez dias para eventuais juntatrols, Inc.
•• _
• • --das de reconsideração,. e do mesmo
N'a 136.972' - Paulo Leite Carneiro. não se teudo valido, nenhum interessado
Na 136.984 - Corri Products Com- serão logo • expedido os certificados
pany.
abaixo: • .
N a 137.080 - Union Carbide .CorN a 264.573 - O Debate - Oswalporation.
do de 'Figueiredo Nobre - Concedo a
N 9 137.138
. Badische Anilin & restauração - Classe 32.
•
Soda - Fabrik• Aktiengesscraft.;
•
N°
347.126. - Florestal - Celso
N° 137.154. - Rohm
Haas Ce m Almeida Gania - Concedo a 'restaurapány. •
ção - Classe 41.
•
N° . 137.212 - Rhôdé - Poulenc. SoN° 376.550 - Maria Bonita - Casa
ciedade Anônima.
,
. Josa Limitada - Concedo a restauNa 137.227.Scottish • Agridiltural ração - Classe 42.
Industries Limited.
N a 397.047
Palias - Castanho
N a 137.306 • - • Badiác
h • Anein &
& Filhos Sociedade Anônima Comércio
Soda Fabril Aktiegesellschaft,
Rotary Hoes Limited. e Indústria - Concedo g restauração
• N° 137.337
N9 137.350
Wyndham John• Ro- - Classe 39.
N 9 407.444 - Universo 7,7 Comér.
berts.
N° 137.351
Mead Johnson & cio de Carnes Unievrso Limitada
Concedo .R restauração- - Classe .41.,
•
.
Company;
:
1\19 138.086 - Swift & Company.
N a 407.446 - Decorate Calçados
N° 142.224
Manuel de Campos Limitada - Concedo' a restauração .•
•
•
Classe 36.
N° 155.808Mecânica Industrial _N° 409.250 - Sul Bahia - Trans- '
«Duarte» Limitada
.
.
portes e Comércio Sul Bahia Limitada
• N°
Antônio Ambrizzi.. - Concedo a restauração, excluindo-se
No.- 382 5
(kinetd Georget Pe; «slavanctz., de câmbio» - Classe 6 E' substituindo-se «suas partes» por
. 155.842
Koppers 'Company «partes integrantes».
Inc.
N° 409.314 - Revista Nisei
Na 155.843 -• Nstaimal
Lead Com- Miyeko Nakama - Concedo a restau• •
pany. •
ração - Classe 32.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL_
/•

Rio, 29 de março de-1966
'E:agencia

A • Emprêsa Mercúrio de Marcas e
Patentes .Ltaa. - compareça ao Departamento para fizer o que for do
seu interesse, em face . da nova procuraçao entrannada no processo do
têrmo 423.969 - marca; Arteplás.
Dwisão de Patentes
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio 29 de março de 1966 Exigências
Termos 'com exigências a.._curnprir:
Lapis Johann Faber Limitada Opoente do térmo número 134.211 Privilégio de invenção' - Cumpra a
exigência.
Têimos:
N° 109.529 - Engenlhard Industries,
Inc;
Na 122.457 - Armour And Campa.:
ny.
N° 124.100 - Compagnie de Ponta-Mousson.N a 130.988 - Pittsburg Plate Glass
C.ompany:
Na'

134.245

Importadora Banzai

Limitada.
N a 134.336
Research.
N 9 135.395 de 'Sampaio.
•

•

•

Shell Internationale
•

•

•

Antônio Luiz Pereira
•

N' 135.773 - United States Rubber
N3 180.495-- marca: Granitex - Cf.mipany.
requerente: Cia. Fiação e recelagem •N a135.782-, Ciba Société AnonySanta Cruz.
'
me (em alemão: Ciba AktiengesellsO Senhor Secretário da Indústria
Substituto José Accioly de Sá - cha: t) .
negou provimento ao recursos abai- Na 136.061 -- : Sundoz Sociedade
xo interpostos, a fim de manter as A.:,ônima.
decisões anteriores:
N° 136.395" - Ciba Sociéré -Anonyme (em alemão: Cib3 AktiengeselisTêrmos:
,
N. 9 109.921 - modélo industrial - chaft).
Novo rnodêlo de extintor de incêndio IN° 136.526 - . Sarna Sociedade
portátil -:- requerente: Ansul Chemi- Anónima
Indústria e Comercio.
cal Company - recorrente: Walter N a 136.527 -7 Sauna Sociedade
Kidde S. A. Indústria e Comércio. Anónima - Indústria e Comércio.
.
N.9 240.089 - marca: • Guaraná N° 136.928 - Attilo Nalin.

Americana - 'requerente: Americana
Bebidas Refrigerantes S. A. - re- N° 136.990 - CU: Indústria e Cocurso:
Americana Bebidas, . Refrige- mércio . Limitada: .
•
rantes S A. - sem o di r eito ao uso N' 137.065
Bad,cche:
„ exclusivo da exp ressão - Americana. Soda Fabrik Aktienge.seilschaft.Anilin -

N

•

I681 angunda-ftira 4
- As Repartições Publicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
Jornais, diariamente, até etS
15 hora*.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a saída
dos órgãos ofi c:ai s.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, par quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para •
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tornar, em qualquer
época, por seis meses ou ain
ano.
- As assina 1w-asvencidas
poderão ser suspensas sém
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,
na parte superior do enderèço
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ASSINATURAS
REPARTIOES

11

PARTICULARES i

r UNCIONXR

Capitai e Interior:
Capital e Inieriort
Cr
0 000 Semestre . . . Cr$ 4.500i
Semest re
.
Ano
, . . . . Cr 12.000 Ano .
. . . . Cr$ 9.000
Exterior:
Exterior:
4 n0
Cr$ 13 000 Ano .
. . . Cr$ 10.000
vão impressos o número doi
talão de registro, o mês e
ano em que- findará.
A fim de evitar solução de
continsiidade no recebimento'

dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.

N" 410.602 - Arka - A. W. picai» Sociedade Anônima - Classe I N9 465.195 - Coesion - Coesion
.auftmann - Escluindo-se <ipinto- 11.
;Participações Indústrias Sociedade Anôiers», «moldes» e dâmpadas> (pés
N' 453.708 - Week End - José nima - Concedo a restauração - Clasara), concedo a restauração - Clas- Lopes Pereira do Lago - Concedo a se h.
,
• 15.
estauração - Classe 41.
Ni 465.210 - Couvert - RepresenN 9 412.582 - Abma - Indústria e
N° 454.135 - Lemitex - Bonfante tações Roper Limitada - Concedo a
lomércio de Capas e Colecções Luni- Cimento e-imanto Lanitada Concedo restauração •- Classe 41.
tida - Concedo a restauração'- Cias- a restauraçao - Classe 16.
N" 46).764 - Ergeia - Calçados
!. 36.
N' 154.139 - Lenuna - Bonlaute Rotina Limitada - Concedo a restauCimento Amianto Limitada - Classe :ação --- Classe 36.
N" 424.2£6 - B. M. E. Compa16 - Concedo á restauraçáo.
468.5',,)9-- Casa Tarobã - Stier
hia Brasileira de Maquinas e EngeIV" 454.140 - Editex Boniante & Stier t Concedo a restauração liaria B. M. E. - Concedo a restauCimento Amianto Limitada - Concedo Classe 49.
ação - Classe 6.
a restauração - Clase 16.
N° 40.604 - Dainese - Dainese
N 434.739 - EMblematica - MeN" 455.925 - O. M. P. - O. - Comércio e Indústria de Ferros Li&luso Limitada - Concedo a restauM. P. - Prijanizaçào Mecânica Pau- mitaria -- a restauração ação - Classe 21.
lista Sociedade Anónima - Concedo a Classe 5.
N 9 140.176 - Ersa - Ersa Agro
restauração - Classe 21.
'ecuária Sociedade Anônima - ConRestaunição de Sinal de Propaganda
ledo a restauração - Classe 19.
Ni 456.908 - latuhy - Waldo.
1n19 466.835 - Emblemática - Asmiro Chagas - Concedo a restau- sociação dos Funcionários AdministratiN' 443.167 - Gab - Gab Gravavos da Faculdade de Direito da Uniiões Artisticas Brasileiras Limitada - ração - Classe 42.
N° 457.240 - Texid:e - Probal Co- versidade de São Paulo - Concedo a
Classe 8.
Classe 33.
N Q 447.529 Plaker - Pinker - mércio e Indústria Sociedade Anônima restauração
- Concedo a restauração - Classe 1.
Rádios e Televisões Limitada - ConRestauração de Insignia Comercial
N 9 458.133 - Aglut-Sil - Danilo
cedo a restauração - Classe 8.
N° 462.825 - C. A. D. E. G. N° 449.389 - Tecma - Tecma - Gnecco - Concedo a restauração Cooperativa 4 Banco de Crédito Federal
Técnica Comercial e de Materiais So- Classe 1. .1

ciedade Anônima - Concedo a resN" 459.580 - Aragoma - M. Altauração - Classe 16.
meida Sociedade Anônima Engenharia,
Comércio e Indústria - Concedo a
N 9 451.225 - Capi C.api - Consrestauração - Classe 31.
truções, Agropecuária e Indústria SoN° 460.727 - Lurreges - José Hiciedade Anônima - Concedo a restaubernon Moreira - Concedo a restauração - Classe 19.
e, em seguida, encaminhe-se- os
N° 451.227 . - Noticias de Pinheiros ração
autos à S. T. L. em face do pedido
0.- Higino Carieis FreAa de Oliveir.. de transferência
de fôlhas 12 - Clas- Concedo a restauração - Classe se 41.
32.
. N' 460.728 - Berlenga - Antônio
N 9 451.230 - Tap Jornal - Wanda Venãncio Leite - Concedo a restauBarcellos - Concedo a restauração - ração e, em seguida, encaminhe-se os
Classe 32.
autos à S. T, L., em face do pedido
N 9 451.232 - Duit - Sã Irmãos de transfs.acia de falas 11. - Clas•
Aniitada - Concedo a restauração - se 41.
N° 461.091 - Novaco! - Indústria
Classe 35.
N • 451.716 - Caricia - Companhia e Comércio Lacorte Limitada --- ConceIndustrial de Utensílios de Aço eTro- do a restauração - Classe 28

Limaada Concedo a restauração Classe 41.
Restauração de Expressão de
Propaganda
N° 447.806 O Principe dos Postos de Serviços, onde o Freguês é um
Rei - Waldemar Barreto , - Concedo
a restauração - Classe 33.
Restauração de Titulo de
Estabelecimento
N° 369.484 - Servipress - Servipresa Serviços de Imprensa Limitada Concedo a restauração - Classes 25
- - 32 N 9 374.764 -.
das Rendas
- Santos & Lopes - Concedo a restauração - Classes 12 - 22 - 24
- 36•

As Repartições Públicos
cingir-se . ão ào assinaturs.
anuais renovadas até 24 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, sol,.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
uale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De parta.
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos as eclid
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no aio da assinatura.
-- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exern.
piar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

In19 412.547 - A Verdade - Adol.
40 Domenico Pesca - Concedo a restauração - Classes 12 - 13 - 23
1 36 - 37 - 38 - 48 - 49.
I N v 446.121 - Casa das Cintas -Josef Stolnicki - Concedo a restauração - Classes 24 - 36.
N° 448.603 - Transportadora Pane.
gassi - Transportadora Pengassi Limitada - Concedo a reszauração Classe 33.
N 9 450.420 - Predial Sibecil Prediail Sibegil Limitada - Concedo a
restauração - Classe 33.
N° 462.826 - Centro de Aabastecimento do Estado da Guanabara
(CADEG ) - Concedo a restauração
- Classe 41,
N° 466.962 - Armazém o Leão de
Nilópolis - Armazéns Portas de Aço
Limitada - Concedo a restauração Classes - 41 - 42 - 43 -46.
Marcas Indeferidas
InP 463.016 - Música Industrial
Transmúsica Sociedade Anônima
Distribuidora de Música Funcional
Classe 32.
N° 463.017 - Música Lisa Transinúsica Soceidade Anônima - Distribuidora de Música Funcional Classe 32.
N 9 463.019 - Música Comercial
Transmúsica Sociedade Anônima --.
Distribuidora de Música Funcional
Classe 32.
N° 463.874 - Música Metódica Distribuidora de Música Funcional Classe 32.
N 9 463.875 - Música Obptiva Trans/música Sociedade Anônima
Distribuidora de Mús:ca Funcional Classe 32.
l\P 463.876
Tranntruisica de Música runceinal Classe 32.
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N9 466.355
Pedreirense
Sá 8
Companhia
•
- Classe 41. 9 469.107 -- Avemel - Dr: Cesar
Bastos Gomes -- Classe 41.
9 469.109 - Suinomel - Dr. C,esar Bastos Gomes - Classe 41.
9 469.210 - Rio Preto - Comer, ciai Rio Preto de Máquinas Agrícolas
= -- Classe 7.
N° 469.916 - KR -. Antônio A.
M. Kffiry -- Classe 5.
- Exigência •
.• Stermax Sociedade - Anônima • Comér- cio e Indústria 'junto ao 'termo número
• . 348.966
Preite esclarecimentos.
Térmás 'com :exigência a cumprir:
„
N9 426.829 -,...lnipeiial Chemical Industries Limited.
"•
1N i T-447.9.1.5
Lanifício Fileto Sociedade Anônima.
.
Ni 449.921 - A Companhia de Em• preendimento Gerais - C. E. G.
Ni 499.922 - A Companhia de Empreendimentos Gerais
L. E. G. •
N i 449.923 - Companhia de EM• preendimentos Gerais --,-- C. E. G.
Ni 449.924 - A Companhia de Empreendimentos Gerais
C. E. G.
449.925
A Companhia 'de, Em.:
• preenctimentosiGerals - C, 'E. G
Ni 457 .939
Eucatex Sociedade
Anônima Indústria e Comércio.
_
-Ni, 463.062
Aldomar Impirtaclera
• Comerciai' Limitada.
:•
Ni 472.693 - Comércio de Representações e Conta 'Própria «jtunor»
• mitaua: . .
.
.
.'I4 4I6.26 -= Refrigerantes Suinágrandenses . sociedade Amôninaa - Indústr:a e Umércio..
Ni 476.2o/ a - ReLigerantes- Suif:ograndenses Sociedaue Anônima '- Indústr.a e comércio.
2N Y 4/6:2d9 - Refrigerantes SuIrw_'. grandenses Sociedade Anônima - Indústr.a e- comércio.
. N9 476.290 - Retrigerantes Stilriograndenses sociedade .-Adontina - in- dústr;a e Comércio..
47'6:293 H .Retrigeentes
grandenses Sociedade Anoniraa
Indústr..a e CoiLércio.
_
•
1\19 476.294
Refrigerantes' Salriograndenses sociedade nuonima ",.- Indústria e Lemércio.
N

N

N

N9 464.718 - Salvoforni Sociedade
Anônima Produtos Químicos - Aguarde-se.
, •
.
,
9 474.652 - Editôra Maya Limitada Em faces da informação retro,
arquive-se, nos termOs do artigo 192,
do C. P.
._• 9 474.653 Editdra Maya Limitada - Em face da informação supra, : arquive-se, nos' Vermos . do artigo
192, do C. P. 'I.
• ••
N9 479.136 - Casa dos Cocós Limitada
Prossiga-se com' os novos
exemplares de fôlhas 8-10:
,•Expressão de Propaganda Indeferida.,
•Ni 468.712 Cartão de Crédito
Múltiplo - Belacap Turismo e Empreendimentos 'Limitada - Classe 33.
....:''Fease de Propaganda Indeferida
.
9 469.083. - 0.1:bico Depósito do
Brasil que vende à prazo Eletro Radiobraz Sociedade: Anônima • - Classe 8.
Despachos em pedidos de reçonsideração
O Senhor Diretor da D. de Marcas,
acolheu, os pedidos . ' de reconsiderações
apresentados nos processos abaixo mencinados, a fim de reformar as decisões
•
anteriores.
N

N

N

•
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N9 401.718 - Martin
-RequerenN.° 468.405 - FGY - Classe 8
te: EuclydRs Martins.
- Máq uinas Tricot FGY Ltda.
9
Mar
ca:' Vicafé-N.' 475.455 -- Realeza - ClasRequerente: Elysio Prado Moreira
se 41 - Fazenda Agrícola Entre
Reconsideração: Nestlé Sociedade . And- Rios Ltda.
N

405 . 1b8

N° 407.453
Marcai Arazá -L-. " Requerente: José, Honorato de- Silva.'
N9 422.892
Marca: São Marcoa
- Requerente: .Sociedade Moagen
s • de
Arcoverde Limitada - Reconsideração:
Indústria de Biscoitos São Marcos Limitada.-, ReCcinsideração: Importadora
São- Marcos Limitada.
N° .424.150 - Marca: Neo lene Requerente: Continetal Oul Company.
Os interessados poderão -:obter vista
dos processos- respectivos no Setor de
Vista e Informações do ‘Departamento.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
• • .DE.-INTERFERËNCIA

N.á 475.730 - Pneu Lapa Classe 39
M. Costa & Irmão
• N. 481.358 FLB - Classe
n.° 41-- Frigorifico Luso_Brasíleiro, S. A.
N.° 481.446'- Última da Sema.q
na - Classe 32 -- Jorge Berger.,
• N.° 481.881 - Canimambu
Classe 42
José Luiz Galle.
• Insígnia comercial deferida:
N.° :455.720 -- Disproquim
Classes 3 , e 4',- Jorge Pacce
Art. 114.
Sinal de propaganda def

• Dia 29rde março de - 1966 -'-'•
N.° 455.115*
RoMel - Classe
• Notificação: .
n.°
23
Rocha
&
Azevedo-Ltda.
• Uma vez decorrido o prazo . de -ieArt. 121.
consideração' previsto pelo artigo •14
Lei numero ,4.048 cie 29 de _ dezembro
N.° 454.619- Samcar
de 1961, e . mais dez dias para . • eVen- se 33 - Sociedade Anônima Martuais juntados de reconsideração, e do tinelli Comissaria de Despamesmo não tendo se valido nenhum
chos, Importação e Comércio
.Termos:"
teressado, serão ogo expedidos os cer- Samdico' - Art. 121. N, 9 388.290 - Palmira -.Recnieren- tificados !ábaixo: -• •
•• •
te: Indústria . de Meias Palmira Limi• Titulo de estabelecimento -detada: .
feridO:•• MARCAS DEFERIDAS
• N° 397.553 - Glutafer ---Requeren.N.° 453.597 - Magdzirie VitóTermos:
te: Instituto Quimioterápico Brasil Loria -- Classes 13, a 15,22 a 24,
mitada
Reconsideração: Les LabO- ' 9 " 450,129
Asten
Classe 24 28,_30, 34 a 37,` 39 e -4$ Kõhni
ratoires Roussel.•
•
: - Asteu' do Brasil, Indústria e Comér- Tecidos S. A. -- Art.- 117 n. 1
- 1\19 398.697
Marca: • Gabrieltex
cio Sucie(' ie Anônima '
-:• '
• -- Substituindo a classe 40 pela
Requerente: Testi! Gabriel Calfat SoN9 154.975
Adam's" -Classe 40 de n.° 48.
ciedade Anônima.
idronusz.
N.° 460.053 Meu' Cantinho -. N9 335.391 . Marca: Rio ' Doce 9 455:403 - Tixobar - Classe 3 Classes 41 a 43 '- 'Bar e RestauRequerente: Casa -1Iguassu de Cereais - JohnsOn
Johnson do Brasil, Pro- rante Meti • Cantinho Ltda. Limitada - Reconsideração: Bier, En- dutos Cirurgicos". Limitada.'
• Art. 117.n.° 1.
giert 6, Companhia_ Limitada.
Ni 458 2a2 -- Fig. de Bonevea coiS
N.°'464.645 -- hotel Metrópole
Reconsidero Para excluir da reivindi- uma colher na -mão - Classe 41 Class 33 -- `. 'Eduardo Pereira
cação arroz e • ovos ( classe 19): mante- Knorr Naehrmittel Aktiengesellschaft
da Rosa - Art. 117 n.° I.
nho porém o registr. concedido. .• •
l'hayngen,
•
Ni 459.151 "- Disco- Voador 'Marcas indeferidas:
•: Ni 385.512 - Marca:
-(77)
--"Requerente: Companhia Quimica In- Classe 3 - Empresa 'Gráfica «O Cru- ..N.° 413 709
Televex--•Clasdestilai Gil Reconsideração: Brasi- zeiro» Sociedade Anônima.
se 8 --- -Televex Rádio e. Televisão ,
9
463.796
-'
Mano
Classe
3‘..
tex Poiimer Indústrias Químicas Socie- , .
Ltda.
' • -:
- Confecções «Mano» Limitada
dade Anônima.
N.° 456.030
ClasChanel
Com exclusão de meias e peugai.
• N. 387.072 =se 36
«Merretes -Casa Chanel Ltda.Requerente: Usina Morretes Limitada. - N9 464.302 - Bamby - Classe 41
• N.°,. 456.429 -- . Maria ,Eliete "Pinheiro.
•
•.1N i' 388.464 : Marca: Ri-Ka St - Classe 11 - Classe 41 --- SOCiedade Agrícola
«Requerente: Sociedade Algodoeira do .N9 466.671
N9 476:295 - Refi igerantes Sulr:o- Nordeste Brasileiro Sociedade. Anôni- Stampex •
Indústria Comércio e Par., e.Colonizadora Bom Jardim Ltda.
• grandenSes Sociedade i-ulônim'a
tícipações Sociedade Anônima
C0111
N.° 458.628- . -.- Fobesa - Clas-.
1n2 ma.
dústria e Comércio.
exclusão de luvas de junção e luvas se 6 - R obesa S. A. Indústria e
388.573
Marca:
Plastifabril
1\19
`.
de engate.
•
9 4/6.299 - Retrigeraines Sulrio•
Comércio.
•
Requerente: Nuno Bueno Brandão
Ni 467.247-- Choletiona -- Classe
grandenses Sociedade- Anônima -- InN.°
, 458.645 - .Santa -Marta -7. . Reconsideração:. Cerâmica São Cae- 3 ---,_,--11.itraquimica Sociedade Anônima Classe 41• "Quintiliano Miranda
, dústria e Comércio.
tano Sociedade •Anônijna. •
Indústrial, e Comércio.
Gomes.
N° 476.284'. --,-- Refrigerantes SulrioNi
399.320
Titulo:
A
Valencia9 481.669 - Metapal - Classe 5 -N." 459 634 •- .Somel = -2-grandenáes SuCiedade 'Anônima In,
Classe
na _Requerente: Barata, Simões t'.1 -- Indústria ' Metalúrgica Metapal Lidústria e comércio.' •
n.° 8 -- Somei
Sociedade ,de
9 484.787 ,
:Sociedade Planeta Companhia Limitada - Reconsideração: mitada. '
Anibal da Neve Pinto..
Lac - Materiais Plét.ricos,Ltda.
Limitada
9 456.119 -- Cabral
'N.? 460:525 - Imirim
N° 399.445 - Marca:" Pecudina - Classe 1 - Tintas Cabral Liittada.
:N9 484.792 •- 'usei Chieger.
se
41 - Pastelaria /mirim Ltda.
Requerente: Farbentabriken ,Bayer
N9 456.121 - Cabral - 1.1ux
*N9 485.151 - Socictá Applicazioni tiegsellschaft.,
Reconsideração: Labo- Classe 1 - Tintas Cabral Limitada.
--N.°
463.703 - Caspa x,- elas.
Antivibranti «Saga».
•
ratório Climai Sociedade Anônima.
9 457.347:- Zanotto - Classe 11 se 48 - Manoel Ferreira -Alvares •
Diversos -,
,-,
N' 399:950 - Marca: Ibraq - .Re- - Casai Zanotto - Comércio e Indús- da Silva Neto.. ,,,:- ,-, ..
' • ' - -.
iria.
-'.
N. '463.978 7.-, Kin,g 'of : Niglit
Ni : 426.981 - Blue° Importadora' e querente: . Ibraq Indústria Brasileira • de
9 457:447 --Bozza . -. Classe 28 _.__. - Classe 42 .. Bebidas Cabra .LiExportadora Limitada - • Arquive-se Proctut6s Químicos Limitada. - Recon- - José, Murilia Bozza • 8 C.,,
.
'atripanhia mitada.
sideração:
lbrape
Indústria
Brasileira
-• _ •
,
Nos têrmoi do artigo 192, do C . P..1.
de Produtos E.letrânicos . e Elétricos So- Limicada., ,
N.° 464.050. ----- Rodolfo Pereira
Ni 457.845 - Princeza - Classe 42 -=-- Classe- 412.-- _Marca
'440.759 , Ihraspa Instituto Bra ciedade Anônima. Café Pe-: .
.
So- reirn.
- Companhia Cervejaria Princeze
sileiro PSilogia - Considerando -que • • N9 400.771
Marca: Interbias •
•,: .
'
.
"
'
ciedade
Anônima.
,
as exigências formuladas a fôlhas 6v. Requerente: Interbras Sociedade AnôN.° 465.775 - Grangeiro -- • 'foram 'atendidas dentro do. prazo legal. nima Importação e Comercio. .
1\l°- 45/.853 - Crelium- - . Classe 2 Classe 41 - 'Luiz • Grangeiro : de,
torno 'sem .eteito o despacho de argui- 1.1 - nas Chimicas Brasileiras Socie- Medeiros. • •
' • . ,- -• •- :
9 401.069 - Marca: Carijó - ,Re- •:
- • vamentopubticado no D.O. de 12 de
dade A -‘'-iliii3a.
'• ' • -'
N.° 466.082 -. Novotae -- C/asnovembr6 • de 1963, - determino o querente: Asis'co Avilcultura,. Comercio
Ni 465./41 - Princesa . Real - Clas 1 se 16 -.... Parquet Paulista Ltda.
prosseguimento do processo, encami- e Indústria Sociedade- Anônima.
ia pReornseannfdaol . Limitada. _ 1, s(- N.° 466.410 ---- Perola .
:.e, N
43 .. 468.,
-. Perfumaria
Marca:
Cromobras
401.375
-2
1\19
.--. Ciai.'
nhando-o, depois • de- publicado éste -desMetalúrgica
Cromobras
Li,
15 - Casa Perola' de Presentes
pacho à Seção de Exame Formal de Requersente: .
_, marca Ln
l?ell -:- ' Classe ' 3. /Lida:
•
.. • mitada.
Marcas._
•

N9

N

N

N

N

N

N

N

N

N

•

.

.

'

41

N

+...

-

•
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N." 467.285 - Cofibras CompaN.' 483.765 - Brasil - Classe
N.' 481.796 - SENM
So- I N.' 458.172 -- Marcel 1:aas.
nhia Financiadora • Brasileira - m.• 42 -- Bar e Restaurante Brasil ciedade Eletrotécnica Norte th),
N." 458.326 - Camisaria Espe n
Marca Cofibras - Classe 31.
Ltda.
Paraná S. A.
I.cial Industrial e Comércio Ltda.
N.° 460.021 - Gotglass - ClasN. 481.819 -- Carmela de Aze I
N.
458.589 -- Refrigerante,
Sinal de propaganda indefese 14 - Gotglas Indústria e Covedo &
Ltda.
Real Ltda.
rido:
mércio de Vidros Ltda.
INL° 481.820 -- Caruila de Aze
N." 4:",8.652 -- Manoel Alves.
N.° 454.617 - Rent Vagen - vedo & Cia. Ltda.
N.° 468.175 - Againid - ClasN."
459.468 -- G ucrimio A. PeClasse
33
S.
A.
Martinelli
CoN.° 481.830 -- Indú s tria de Re
se 3 - Laboratório Americano de
ti mirm.I & Filhos.
missaria
de
Despachos
Inip.
e
bidas
Ltda.
Farmacoterapia S. A.
N.' 460.260
t;esse de Aratlia
Comi] . Samdico.
N." 481:847 -- Alumínio lrea
N. 468.190 - Secol - Classe
Ltda.
n.° 16 - Secol - Soc. EmpreN. 454.620 Samvagem N.° 460.288 - Antes Crosta
Classe 33 - S. A. Martinelli Cogadora e Comercial Ltda.
N." 481.848 -- .Alurninio Irea Mi lis Equipamentos de San ou 11(41N. 468.297 - El Obispo - missaria de Despachos Rup. e Ltda.
to Ltda.
Classe 23 - Carlisle & Cia.
- Com. Samdico.
N.° 481.976 -- Tanhauser S.A.
N.
460.290 -- Ames Crosta
Mflls Equipamentos de SaneamenTitulo de estabelecimento hl- Artefatos de Tecidos.
N. 471.475
K 65 - Classe
N.° 481.988 -- Interca/ Sacie- to Ltda.
" deferido.
n.° 21 - Jaime G. Munis.
dade Intereambio Mercantil Ltda.
N. 460.670 -- Discos Hifi
N.° 414.175 - Giseli - Classe
N. 953.762 - , Malhas e ConN." 481.990 -- -InternatiOnal , Varbly Ltda.
n." 36 - Giseli Modas Confecções
fecções Gabriela - Classes 22 a Staple And Machine Comwnly.
Limitada.
24, 36 e 37 - Malhas e ConfecN. 469.087 -- Inotbillilida Sã o
N. " 482.006 -- Andrade & RorN.° 444.761 - Luiz dos Anjos ções Gabriela Ltda.
Is r:oteisco Ltda.
don.
Ramos - Marca Novidades N.' 469.619 -- lufa ConstruN. 481.630 - lndú.ria Alemã
Classe 32.
482.007 -- Amliade & Bor- ções Elétricas e Montagens IndusN.° 454.248 - Santa - Cruz - de Aparelhos Elétricos e Domés- don.
triais Li da.
Classe 41 Usina Açucareira ticos - Classe 8 - Aristeu MauN." 482.153 - José Finotti.
ricio
de
Souza
Filho.
Santa Cruz S. A.
N. 470.645 -- Text n Pa ulo
N. 482.231 - Frigorifico Ar•
N.° 466 823 - Edifício Galeão
Abreu S. A
N. 456.395 - Sociel - Classe Carvalhal - Classe 33 .Antô- mour do Brasil S. A.
N." 471.953 -- Indústria MecàN.° 482.233 - . Frigorifico Arn. O 16 - Sociel - Sociedade de nio dos Santos.
nica Motrac Ltda,
mour do Brasil S. A.
Comércio, Indústria e EngenhaN." 472.381 -- Estúdio Gráfico
Esigdocias
ria Ltda.
N.° 482... 234 - Frigorifico Ar enrimar S. A.
N.° 457 501 -- Café Alvorada -Térmos com exigências a cum- mour do Brasil S*. A.
Classe 41 -- Pery Seekler & Cia. prir:
N.". 473.760 -- Arpa S. A. -N.° 482.235 - Intermak - Má- Ltda.
Atfios e Produtos Agricolas.
quinas e Acessórios Ltda.
N. 341.458 - Comercial e. ImN.° 457.872 -- Café Kibela
474.410 -- II. Santana &
N." 482.259 - Genival Macedo
Classe 41 -- J. Fernandes & Cia. portadora Universal Ltda.
Cia.
Lins.
N.0 460.733 -- Carmina Rosa
Lida.
h
N.' 475.477 -- Thompson Ra moo
Classe Mendes de Freitas.
N.° 308.892 -- União Fabril Ex- Wooldridge Inc.
N.° 458.913 -- York
N.° 464.600 -- Indústria de Ma- portadora S. A. - un.
n."15-- York Magazine_Ltda.
N." 475.812 -- Comercial. e
lhas Jacobtex Lida.'
N.° 420.519 - Botaprint Einba Imobiliária Sol Ar S. A.
N.' 459.657 - Dois Irmãos lagens
S.
A.
N.° 467.263 - Villas Boas Es(:lasse 40 - Casa de Móveis Dois
",N7." 477.653 -- Eind Eugenio
, N.° 420..521 - Rotaprint Embatabeleeimentos Gráficos S. A.
Irmãos Ltda.
Kidder.
lagens S. A.
N. 453.342 - Comércio e InN." 459.981 - Vitalair - ClasN.° 478.322 -- Pedro Batista
N.° 421.767 - Concordia se 6 - Antônio Carlos Pio Baila- dústria Sulamar Ltda.
(Inimarães.
Cia. Imóveis.
N. 459252 - Indústrias Coburin e Hanns Heinz August Emil
N." 478 706 -- Tulsa Indústrias
N.° 423.730 -- M. II. Freire.
bra de Ferragens S. A.
Stross.
N. 446.098
Pelai() Comer- Gerais Alimentícias S. A.
N.° 460 542 -- Diário da Tarde
Diversos
cial Importadora S. A.
N.° 478.967 -- Rapluod Serruya
- Classe32 - Emprêsa Diário da
Tèrmos aguardando anterioriN." 447.437 - Quinada! Co- & Cia. Ltda.
Tarde Ltda.
N.' 479.669 -- I3ristol Sidtkdey
mércio e indústria, Importação e
N. 460.569 - Capricho _...
(les
En gines Limited,
.
Classe 37 - Aderito Angusto de
N.' 450.781 - Instituto Pinhei- Exportação Ltda.
N.' 481 286 -- Cia. Johnson &
N.° 451.486 - - Malharia Italiana
Sá
ros, Produtos Terapêuticos S. A.
Johnson do Brasil Prodldos CiN.° 460.811 - BNC - Classe 11
N. 467.712 - Percival Manto- S. A.
N.° 434 979 - Sociedade Im- rúrgicos.
- Indústria de Artefatos de Ferro vani.
portadora
e Ex portadora S . A.
N. 481 287 -- Cia. Johnson &:
B. N. C. Ltda.
N. 467.842 - Alberto Culver
Socimex.
Johnson do Brasil Produtos CiN.* 462.203 - lbena - Classe Company.
rúr,ficos.
N.° 480. 790 - Friedricb WiN. 455.813
Nylok S. A.
n- • 42 - Indústria de Bebidas do
N." 481.482 - Feliciána Gol/.
lhelm
Bovrscheidt
&
Filhos.
Ferragens e Ferramentas.
Nordeste Ltda. lbena.
catves.
N." 955.835
Nylok S. A. N.° 463.664 -- Nirvanda N. 481.275 - Indústrias ReuFerragens e Ferramentas.
N.' 481.862 •
lir ik
Classe 41 - Geraldo Ferreira nidas São Jorge S. A.
Parem'
AkliengeseflschafL
456.286
Ilelio
Fernan.to
Lima.
N.° 481.276 - Indústrias ReuN.° 481.922 -- Casa de Móveis
N.° 469.045 - Regal - Classe ilidas São Jorge S. A. •
N."1456.349 - Mondo das Lou- Princesa do Morro Ltda.
n.° 1 - Cabot Corporation.
N.° 481.277 - Indústrias Reliças Ltda.
N. 481.932 - Restaurante HenN.' 465.580 - Sul America
nidas São Jorge S. A.
N.°1456.550 - S. A. Iniltistrias rique Ltda.
Classe 50 - Sul América TransN. 481.323
.- Cia.
Reunidas F. Matarazzo.
portes Urbanos e Interurbanos Li- Rhodiacet4,
Fábrica
deBrasileira
Raion.
• N.' 481.997 - Ilifilialodks Akmirada.
N. 456.551 -- S. A, Indústria: lieholaget.
N.° 481'. á44
Moller
&
BonN.° 465.766 - Universal ""'" ninfa Ltda.
Reunidas F. Matarazzo.
N." 482 158 -- Cerealista Vila
Classe 41 - José Vieira de Assis.
N," 456 640 -- Alberto Iknri- Rica Ltda.
" 481.381 - José Vai Neto.
N.° 466.445
N. 481.482 - Waldyr' Garcia que Alves Góes.
Fig. do Palácio
N." 482 242 -- American CyaN." 456 652 -- Alvorada Atfi
da Alvorada - Classe 8 - Alceu de Oliveira.
miain bl Comnany.
Peç as L ..
Santos.
N.' 482.764
Galvaimplaslica
481.519 -- Auto Drive S A.
N. 466.864 - Fig. de Tigre N. 456.656 -- Aristbles Ferrei Ailnin Ltda.
Importação
e
Comercio.
ra
de
Castro.
Classe 47 - Agip Societá Per
N." 483.764 -- E.skil Indústri e
M' 481.561 -- Stununel MáquiN. 456.726 - Aladint Decora- Comércio S. A. -- Produtos Quínas
e
'Representações
Ltda.
ções
thla.
N.' 467.183 - Barriga Verde
micos.
N.° 481.611 -- Laboratório Léo
N. 457 448 -- Josérflin
Mu
Classe 21 - Og de Almeida.
dó
Brasil
S.
A.
N.° 483.885 -.Bozza.& Cia. Ltda.
Dei
N.° 467.337 - Bossa Nova N. 481.634 -- Mário de Palma.Rio Ltda.
Classe 48 - Indaleeio de Souza
N.•
'
457
449
•
José
Nhudha
481.668 -- Fornecedores
N.' 484 0 9 4 -- Laborabirio
Dias.
Bo zza
Li da.
Ameileano
•
de Farmacatorapia So"
N.° 467.54,34 - Moraes, Diniz Denavios Ind ushial e Comercial
N. 457.476 - Lola Bviv (1 ' 5.
A. ciedade Anónima.
Ltda. - Marca Café Moraes - .Ahn Ltda.
Comercial e Importadora.
Classe 4/.
N. 181 671 -- Fábrica de Ibin- . N." 457 894
N.
484.065 Benficiadora
Rrascare
Brn
1 •N. • 476.996 - Supremotor- quedas PeIntes Ltda.
, sitia Comércio
Rcpresentacães Sim Paulo Lida.
N." 481.70 tEversfl S A. lAda.
Classr 6 - Suprernotor CoinerN.° 481.079 - Ideal Distribuí021 e Peças para Motores e Chas- Produtos Farmacéliticos hulús1:,;t.u99 - Ci p al Cia. Pau dava de Editoriais e Anúncios
sis Ltda.
Iria, e Cmnércio.
4 hsla de Lubrificantes,
Ltda.

Jegunda-feira 4
N.° 484.082- Ideal Distribui, dura de Editoriais e• Anúncios
Ltda.' :
N." 484A25 : -- Riba Importadora e Comercial Ltda. N.° 484.504 - Comercial 'Imivim de Tecidos Ltda.
N.° 484.895.- Eron Ind. e Comércio de Tecidos Ltda.
N." , 484.900 - Pastificio São
Francisco Ltda.
N.° 484.902 - Metalúrgica
Cantmer S. A.'
•
N. 484.929 - Metron Engenharia e Construções.Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE. EXAME -FORMAL .
• DE MARCAS
•
De 28 de março de 196
. Tèrmos com exigências a cumprir:
N.° 398.866 - Aldina Indústria
e Comércio L tda.
N.° 422.410 - Cerveiaria Mo'giana Ltda.
N.° 474.291 - Baltazar Antônio
Prates.
N.° 476.056 - Lourival José da
Silva.
N.° 476.058 - Emprêsa Auto
.Viação Progresso Ltda.
N.° 479.200 - Indústria de
Óleos Vegetais Tupã Ltda.
N.° 479.243 - Nobuo Nagaoka.
N.° 479.571 - Dr: Helio Martins Fontes.
N.° 485.681 - Alvorada - Indústria e Comércio de 'Frutas e
Produtos Alimentícios Ltda.
N. 485.692 Francelino Campos da Cunha e Juarez Campos da
Cunha.
• N. 485.718 L.. Acyr WanderIey, Edgard Mauricio Wanderley
é Sergina Mello de Azevedo Frei:tas.

N. 403.113 - Bazar Firenze

N.° 429.902 - José Sibimbú da
Silva.
N.° 432.780 - Viúva Joaquim
Teixeira da Silva Junior & Filho
-

N.° 432.781 - União Fabril Exportadora S. A.
N.° 438.069 - Sociedade Arrn
--Americana de Exportação Ltda.
N.° 470.675 -- Guanatito Companhia Guanabara de Aidomóveiç
N.° 476.168 - Renovadora de
Pneus Eureka Ltda.
• N.° 477.478 - Nivaldo Araujo
Carvalho & irmãos Ltda.
Duarte de
N.° 477.514 Souza.
N.° 477.522 - Pradol Indástria e Comércio.
• N.° 477.664 - Simoniz Company.
N.° 477.739 - Confecções kr-

Ltda.
&
N.° 477.818 - jamil
Irmão.
N. 484.521 - Artefatos de Metais Venko Ltda.
N. 484.684 •- Imobiliária Potenza Ltda.
N. 484.767 - Braseo - Conselheiros Econômicos.
goete*
N. 484.768 -- Scol
dade Construtora Ltda.
oon
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N.' 485.320 -- Hamburger - cio; Indústria e Agricultura - • Bebidas Marumby S. A. Ind: e Comércio -'oposição ao térmo 702.80
Zolko Comercial Construtora Prossiga-se apenas na 'Casse 33,
Morumby. •
'N.° 478.151 - Avon Products marca
Ltda.'
Cia. Comercial Pôrto Seguro -- opoN.° 485.327 - Hamburger - Inc. Prossiga-se com os exem- sição ao têrmo 481.981 nome comer.
Zolko - Comercial Construtora plares de fls. '8-10.
cial Industrial de Pôrto Seguro Ltda.
.
Ltda.
N.°485.674 - Metalúrgica WalEditôra e Publicidade Rivoli S. A.
Servi- lig S. A. - Prossiga-se exclu- - oposição ao tèrmo 766.867 marca
N.° 485.329 - Secon
•
ços Contábeis e Administração indo-se Bilhetes de Loteria cks- Rivoli.
Hotéis O. K. Macedo S. A. - opo;.
se 4; clichês classes 25 e 'Cartões
Ltda.
sição ao termo 704.765 marca OK.
N.° 485.330 - Indústria de So- Termoplásticos de Identidade Plastifon S. A. Plásticos e Dericlasse
28.
las Cortadas Super Sola Ltda.
vados - oposição. ao têrmo 558.268
N.° 485.676 - Metalúrgica Wal- marca Plastic Foil.
N.° 485.331 - Viação Tania de
R. V. Serviços Eletro Técnicos S.A.
lig S. A. - Prossiga-se na clas•
Transportes Ltda.
N.° 485.332 - Societá Appli- se 38, excluindo-se Bilhetes •de - oposição ao ténno 704.168 marca
cazioni Gomma Antivibranti Saga Loteria, classe 49; Cartazes clas- - RBV.
Plastifon S. A, Plásticos e Rerivase' 25; Clichês, classe 25; e Car-S.n. A.
tões Termoplásticos de Identida- dos - oposição ao têrmo 627.830 'N.° 485.334- Viação Tania,de de classe 28.
marca Plastbag.
Transportes Ltda.
Nestlé S. A. -- oposição ao Urano
702.704 marca Sancaf.
Retificação de clichês:
-•
• N.° d 85.335 --- Viação-Santo Alberto Ltda.
Banco de Minas Gerais S. A. ,. N.° 485.696 - Marca - Boni oposição
ao têrmo '709.994 expressão
N:° 485.337 - Viação Santo Al- Sêlo - Requerente - Daniel Gon- O seu Banco de tôdaá as horas.
berto Ltda.
çalves das Neves Junior -,Clichê
Fábrica
Aço Paulista S. A.:N.°485.536 - Rohm & lhas publicado em 2 de junho de 1961. oposição . aode
tèrmo
722.266 marca •
Company.
N.° 485.762
Marca --- Hazet Sofaço.
13ig-Lar Utilida- - Requerente - Hazet Werk
N.° 485.356
Crel Comércio e Representações Lides S. A.
- oposiçao• ao termo 707.617
Hermann Zerver
Clichê .publi- mitada
- • marca Creal.
cado
em
2
de
junho
de
1961..
.
Lanches Campo
N.° 485.620
Crel Comércio e Apresentações LiN.° 485:704
Marca -, Açou- mitada . - oposição ao têrmo 707.618
Mór Ltda. N.° 485.651 - Beltram, Comér- gue Vasco. da Gama - Requerente - marca Creal.
Angelina Ginotti - oposição ao
cio e Representações, Automóveis - , Frigorifico T. Maia S.
Clichê . publicado em 2 de . junho têrmo 705.547 marca Gaivota. •
S. A.
•`
•
N.° 485.793 - Comércio Im- d.e 1961.Casa Fonseca Duarte Cereais Ltda.
portação de Metais .Preciosos Re- °Posição ao têrmo 702.078 marca
,
- Dama de Ouro,
.
vkin Ltda.
Peter Dirk Siemsen - oposição' ao
.NOTICIÁR!O
•
N.° 485.809 -7, Confecções Satêmin 702.178 marca Asipe.
lel Ltda.
Heberlein- & Co. A. G. - oposição
Oposições
ao Mrmn 702.29, marca Nestex.
N. 485.811 - 'Jairo Dias de
Petróleo Brasileiro S. A. - oposi- Schoeller Cleckmann Stablwerke
Moraes.
Aktien gesellschaft - oposição ao tèrN.° 479.284 - C. L. E. Indús- ção ao têrmo 111.516 - privilégio de mo
702.344 nome comercial Elevadoinvenção
de
Shell
Research
Limited.
tria de Sabões e Conexos Ltda.
res Feia Ltda.
Jomafre
Industria
de
Malhas
S.
A.
N.° 479.292 -- Metalúrgica Za- - oposição ao têrmo 127.001 - pri- Fa.rbwerke Hoechst Aktieneesellstec Ltda.
vilégio de invenção: M.K.M. Knit- chaft Vorm Meister Lucius & 3-intning - oposição ao Urino -702.910
N.° 485.722 - Companhia Pe- ting Mills Inc.
marca Nubalgyl. •
cuária ,Santa Helena.
Indústrias Elétricas Sintex Ltda. -N.° 485.731 - W. A. Simões oposição
American Cyanamid Co. - oposiao térrrio 133.428 - priviléDias & Cia. Ltda.
gio de invenção de Emilio Orlando de ção -ao têtino 707.473 marca Plastic.
Cia de • Clearros Souza Cruz .N.° 485.732 - W. A. Simões Tommaso.
tê- rtno 703.943 marca n npoisfeia
icPsoasAmeropa Indústrias Plásticas Ltda. ,u
Dias & Cia. Ltda.
- oposição ao têrmo 136.103 - moN.°. 485.736 - Arco - •Arqui- dêlo de utilidade de Roberto Delta Cia. de Cigarros Souza Cruz •inosicão ao tisrmo 703.461 ',marca tetura e Construções Ltda.
Badia. •
• iversity Club:
N.° 485.737 --•• EditOra Lar Fe- •Cia. Antárctica Paulista Ind. Bra- UnSara
Penso - -- oposição ao rerrno
sileira de bebidas e Conexos - o poliz S. A.
7n9 .a r 2 marra. Café Dourado.
sição
ao
tèrmó
704.'111
marca
VitóN.° 485.742 - CreaçõesRelí-Satúrnia S. A. Aciimuialores Eléria.
.•
quia Calçados Ltda.
oposieão 'no têrmo 699.323
tricos
Cia. Antárctica Paulista Ind. Bra- m e rea IVatchritaster.
. N. 485.745 - Edições Autores
sileira de Bebidas-e Conexos.Pão Kent Ltda. - oposieão ao têrRennidos Ltda.
ao têrrno 704.112 nome comer-. mo 702.644 título cburraskente.
N.° 48.5.746 .-- Edições Autores sição
cial Emprêsa de Bebidas Vitória LiLinlias Corrente S. A. - oposição
Reunidos Ltda.
mitada.
•
iègramb.r) 702.775 sinal de pmpaganN.° 485.575'- Odete Braga Pe- •Real Auto . Ônibus S. A. - oposi- da t
ção ao têrmo 704.538 titulo Transreira.
Indústrias ' Rorni S. A. - onosiçáo •
Real.
Hazet - Werk portadora
N.° 485.763
Edgar -Cavalcante Filhos & C i a. I4- ao térmo 698.920 marca .Romaf. • '
Hermann Zerver.
mitada - oposição ao têrino 707.547 ;Indústria Coelho de Artefatos de
Madeira Ltda. - onosição ao têrmo
marca
Espetinho.
•
Diversos
708.498 marca Co:dho.
S. A. Indústrias Reunidas F. maAlberto Lunderen T ecidos 5 A.. N.° 436.727 - Cabreuva Em- tarazzo - oposição ao têrmo 702.922 onosieão
ao têrmo 709.099 marca preendimentos Imobiliários S. A. marca Espuma.
Paulista. •• • •
- Prossiga-se com novas. vias de
Representações de Máquinas Moto- • Indústrias Retinidas Max Wolfson
res e Acessórios Remma S. A. -- Ppa- 8' A. - • onosieão. ao 'tértno. 362.171
fls. 11-13.
•
N. 476.061 - Viação Marte Li- sição ao têrmo 702.793 marca Remaq marca . Trans Sonomatic.
mitada - Prossiga-se com os
Moinho Santa Rosa Ltda. Cooperativa Central de Laticínios
exemplares de fls. 8-10.
do Estado de São Paulo - oposição ao cão ao têrmo 702.505 marca Doura.
dinho.
N.* 479.539 - Construtora de têrmo 704.386 marca Paulista.
Mauá Ltda. -- mon- Alsa Organizarão e Administrarão
Terraplanagem * Luzaterra Ltda. - .Constrptora
- oposição ao têrmo 702.617
Prossiga-se substituindo a classe ção ao têrmo 708.162 titulo. Maná. • S. A. Alse
50 pela 38, excluindo impressos. Construtora Mauá Ltda. - oposição marca
(030.
Anchieta Auto Pecas Ltda
N.* . 479.578 Transportadora ao, térma 708.161 nome comercial - sicão ao termo 702.710 -titulo An•
Ltda.
Construtora
Maná,
Vale do Rio Grande Transvarig Fototécnico Instrumental de Enge- et lata
•
Ltda. - Prossiga-se com os exem- nharia Ltda. - oposição ao termo - Interplastic S. A. Ind e Comércio
- onosicão ao têrmo 706.904 marca
plares de fls. 9-11.
706.709 - marca Colúmbia.
N.° 485.096 -- Daniel Gonçal- Lab. Organon do Brasil Ltda. - Interpiastic, S. A. Ind. e Corriércto
ves das Neves Junior Prossiga- oposição ao têrmo 703.213 marca - op osieão ao tèrmo '706.906 marca
se na classe 38, excluindo-se a ex- Noradiol.
TnrotAastic.
pressão Impressos.
Brasilmar Meridional de Navegação D'Abronzo S. A. Comércio e Indústria
N.' 476.771 - Caoira - Com- Ltda. • ---- o p osição ao tênno 705.337 de' Bebidas - onosicão ao têm° '708.126 - marca Tatu.~hW de AdminIstração, gomér- - merca: Brasilmar.
•

•

•

IAda.

Ltda.
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Frigorifico M nas Gerais S.A. Fri••
. Representações Melo Ltda. - opaIndústria e Comércio de Rac5es 1 Mobilia Indústria e Comércio Lida.
'alça° ao termo 704.110 tnarca Casal Santo Amaro Ltda. - oposição ao ' (oposição, ao termo 709.763 marca Mo- miaa (oposição ao termo 701.983 mar.
.
ca Frimil).
do Monte.
b
termo 704.310 atulo Agrovet.
• Financiara de Perfumeria S. A. Cia. de Cantaa Compactor (oposiIndústria e ramércio de Rações
Soe. Anonyme Parfurns Mu Raoposição ao têrmo 707.389 marca - aanto Amaro Ltda. - oposição ao ção ao terra° 703.359 marca Astro
ciais (oposição ao termo 857.55u mala.
Dana.
te' no 704.309 nome comercial
Jet).
ca Replique Rocha).
Perfumes Coty 4. A. B. -a oposição"'
ovet Agroveterinária Comércio e
Walter Lantz Prodution Inc. (opoao termo 703.142 expressão: Carnet Re aesentações Ltda.
Grandes Marcas Internacionais Sosição ao termo 703.249 marca Berim- ciedade
de Beleza.
Anónima Ind. e Comércio de
Construtora
Bater
S.
A.
oposição
bau
e
Picapau).
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft Bebidas (oposi(aio ao a3rino 501.828
ao
termo
707.334
marca
Better.
Walter
'Lantz
Prodution
Inc.
(opooposição ao termo 703.082 marca Indústria e Comércio de Tecidos e sição ao armo 703..7.49 marca Berim- marca Rabo de Galo).
Pau Ve.
Confecções Arnomax Ltda. - oposi- bau e PI apau).
Securitas S.A. Corretores de Sega,
Inventa A. G. Fur Forschung Und ção ao terra° 707.150 marca Najomax.
Triumph Werke Nurnberg A. G. ros (oposição ao tèrmo 703.L35 marca
Patentverwertung - oposição ao terSolanil Tratamento de Agua Ltda. (oposição ao termo 703.145 marca acendias).
mo 702.452 marca Trilon.
- oposição ao trino 707.478 marca Euconia).
Instituto Med camenta Fonafara
Editara Monterrey Ltda. - oposi- Solanil.
Ciabrtes S.A. Comercial Imobiliária S.A. (oposição ao têm° 703.33a marção ao termo 703.438 marca James
Dival Distribuidora de Valores LiBoncl.
mitada - oposição ao termo 703.421. e Agrícola Brasilia (oposição ao têr- ca Contrelmin) .
mo 703.337 insignia Camas).
Laborterápica Bristol S. A. Ind. titulo Divasa.
Instiuto Medi: amolda Fontoura SoGrandes Marcas Internacionais SoQtrmico e FarmacantiCa - oposição
Dival Distribuidora de Valores Li- clodade Anónima Ind. e Comércio de ciedade Anónima (oposição ao termo
ao tarrno 702'.774 marca Minerocal.
tr?
703.356 marca Sedabel).
mitada - oposição ao termo 703.420 Bebidas (oposição ao termo 318.370
Fundição Brasil S. A. - oposição marca Divasa.
marca Rabo de Galo).
Lab.
Bra-dol S.A. Ind. Quimica e
ao tèrrno 704.317 marca Brasil
Dival Distribuidora de Valores LiEditora "Ultima Hora S.A. (oposi- Farmacêutica (oposição ao termo núGelatina Hamburguesa S. A Ind. e mitada - oposição ao termo 783.419 Hora.
mero 704.054 marca Quimilabor).
Comércio - oposição ao termo - nome comercial Divasa Distribuidora
Thomaz Quarteroli (oposição ao ter- •
Editora l lacitima Hora S.A. (oposi704.247 - marca Café Hamburguês. de Valores Ltda.
Sherwin Williams do Brasil S A.
Pan Plastic Industrial S. A. - opo- ção ao têrmo 708.480 titulo Zero Hora nio 708.387 marca São Jorge) .
Tintas e Vernizes - oposieão P o ter- sição ao tèrmo 707.473 marca - termo 708.479 ítulo Zero Hora - terC. R. Albuquerque (oposição ao
x.
mo 701.838 marca Luxolar 1
mo 708.4789
708.4789 itulo Zero Hora - ter- termo 706.359 marca IT).
Plastic.
mo 708.481 marca Primeira Hora A Seda Morena Ltda. (oposição ao
Onildo Ribeiro Campes - oposição
Auto Asbestos 9. A. - oposição ao termo 708482 marca Coluna V Hotermo 707.958 marca Morena) .
ao termo 450.618 marca nc.
termo 708.295 marca Durex.
S. Simpson Limited - oposição ao
Turismo Internacional Travel Pro- ra).
Plást'cos Caxiense Ltda. (oposição
urquimq Industria Químicas Rem
tarmo '102.588 marca Maks.
motim S. A. - oposição ao termo nidas
ao termo 706.702 marca Duque de
S.A.
(opos'ção
ao
tarmo
703.874
Tekno S. A. Engenharia Ind. e Co- 692.006 titulo ITE.
Caxias).
mércio - oposição ao termo 702.778
Imobiliária Harmonia Mola. - opo- marca Emblemática).
Planobrás Planejamentos e Obras
marca Calhatigre.
sição ao tarmo 708.730 marca ArOrquimq- Indústria Químicas Reu de Engenharia Ltda. (oposição ao
nidas S.A. (oposição ao térmo nú- termo 706.167 marca Planobra).
Amilton Teixeira Godoy Luiz Cha- monis.
S. A. Fábrica de Artefatos mero 703.875 marca Emblemática).
ves da Paz e Rubens Alberto Barsotti deValisere
Comércio e Indústria TalPlastic LI.
Indesmalhavels - Op osiOrquimq Indústria Químicas Reu- oposição ao UI.= 703.333 marca çãoTecidos
mitada (oposição ao têrmo 704.473
ao
termo
707.864
marca
Volta
a
nidas
S.A.
(oposição
aótérmo
númeZimbo.
marca Plastic) .
Europa
ro 703.869 marca Elosvidrol).
Saturnia S. A. Acumuladores Elédn I. Granfino S.A. (oposiçuo ao
Indústria de Produtos Alimentícios
Laboratórios
'Químico
Farmacêutitricos - oposição ao têrmo 704.841 Confiança S. A. - oposição ao têrmo co Veres Ltda. (oposição ao têrmo termo 706.658 marra Café Patrocínio).
marca Liar.
Ersio Xaxier Presta (oposição ao
707.393 sinal de propaganda Holiday número 704.978 marca Dermolis'n).
termo 703.111 marra Sobrauto).
Armações de Aço Probel S. A. Bulova Watch Co. Inc. - oposição
Darnell
Discos
e
Promoções
Artísoposição ao termo 705.957 nome coao têrmo 706.324 marca Accutron.
Britsh Executiva And. General
ticas Ltda. (oposição ao termo 705.830
Eletromecfmica Dyna S. A. - opo- mercial Vinibel Fábrica de Bonecas marca
Av ation Ltda. (oposição ao termo
Signo Disco).
sição ao termo 702.792 nome comer- S. A. Ind. e Comércio.
Sobauto Soc. Botucatuense de Au- n9 703.363).
Manufatura de Brinquedos Estrela
cial Dinama Distribuidor Nacional de
S. A. - oposição ao termo 705.958 tomóveis Ltda. (oposição ao termo
Britsh Executiva And. General
Máquinas, 8. A.
703.111 marca Sobrauto).
Avianton Limited (oposição ao termo
Prima Frigorífico Matogrossense - marca Ninibel.
Socai
Soc.
de
Cal
Ltda.
(oposição
Socam' Soc. de Empreendimentos
n9 703.364 marca BeAgle - termo ml.
S. A. - oposição ao termo 702.826
Imobiliários Ltda. - oposição ao ter-. Socai Soe'. de Construção e Acaba- mero 703.365 marca Beagle do Brasil).
marca Enfrima.
mentos
Ltda.,.
mo 704.487 marca Socena.
Lojas Rivo S.A. (oposição ao ter.
rabernati S. A. Indústria e ComerArmazene Gerais União Paulista
Epoplast Ind. de Plásticos Ltda. mo 703.466 nome comercial River Co.
cio - oposição ao termo 702.972 - a A. - oposição ao termo 708.432
(oposição ao termo 703.166 marca mércio Expostação Ltda).
marca Petrolsul.
marca: Nova Atibaia União.
Epolast) .
Fabernati S. A. Indústria e ComérBritsh Executiva And. General
Carlos
Mala
de
Souza
(oposição
ao
Eucatex, S. A. Ind. e Comércio
cio - oposição ao termo 702.973 nome comercial , Petroleul S.. A. Abas- termo 702.441 insígnia Direct Man). (oposição ao terra° '103.354 marca Eu- Aviantion Limited (oposição ao ter-.
mo 703.362 marca Biasa Beagle).
Carlos Mala de Souza (oposição ao cathani.
tecedora Sulbrasileira- de Derivados
Lojas Rivo S.A. (oposição ao tertermo 702.442 morda Mala Direta).
De Millus Comércio e Indústria de
de Petróleo.
Jaime Estavam Benedetti (oposi- Roupas S.A. (oposição ao ermo mi. mo 703.467 marca River).
Viúva A. Pinto & Filbo Ltda. - ção ao termo 701.559 marca Santa mero 703.202 marca Venus).
Fabrique White Star Weiss & Co.
.0posição ao térrno 708.543 marca - Luzia).
(oposição ao termo 557.806 marca Big
De
Minus
Comérc!o
e
Ind.
de
RouEmblemática.
Cia. Industrial -e Comercial LeôniLaboratório Farmaquion Ltda. - das Bracale (oposição ao termo nú- pas S.A. (oposição ao termo 706.134 Star).
Oposição ao tarmo 702.681 marca - mero 701.460 marca Bel Lux).
marca Souventr).
• Crefisul Cia. Crédito Financiamento
Lanar.
Cio .de Urbanização e Saneamentos e Investimentos do Sul (oposipço ao
Sony Corp (oposição ao termo núS. A. Instituto Bioterápico ameri- mero 704.828 marca Brasony).
de Curitiba Urbs (oposição ao termo termo 710.125 expressão Crefiel).
cano • Saiba - oposição ao ternso núFundição Tupy S.A. (oposição ao número 709.702 títul orrbes).
Cita Cia. Industrial de Terraplanamero 703.681 marca Colpola,se.
Beecham Proprietary Medicines Litermo 707.679 marca T.T.).
gem e Asfalto (oposição ao termo na.
Hansa Plásticos S. A. - oposição
marca Frutofigol).
Je,an Patou Parfomerr (oposição ao
ao termo 708.160 insígnia Lama.
A. Carvalho & Cia. (oposição ao mero 709.983 marca °recita).
Unilever Limited - oposição ao termo 705.368 marca Palkoy).
D. dos Batnos (oposição ao termo
termo 694.974 marca ~romano).
Surprise Brasiere Co. Inc. (opositermo 708.085 marca Fomo.
Irmãoe Silveira & Cia. Ltda. (opo- n9 705.482 marca A B C).
ção ao termo 707.229 mares Sor.. sição ao termo 696.995 marca Lua).
Laboratório Emer S.A. (oposição
17nilever Limited - oposição ao prise).
M. Dias Branco S.A. Comércio e ao termo 709.448 marca Penisulfa).
termo 708.235 marca Soli.
Promo S.A. Serviços de Promoção Indústria (oposição ao termo 702.095
Beach= Proprietary. Medicines LiDistribuidora Veterinária Formaiao terra° 706.406 marca marca Fortaleza).
mited - oposição ao termo 703.009 •(oposição
vet Ltda. )oposição ao termo 704.168
Proraoscope).
- marca Frut Sel.'
Cia. de Algodão e Óleos Finos Ind. marca Farmavit).
Indústria Brasileira de Eletricidade
Pai Narodi Podnik - oposição ao S.A. /nbelsa (oposição ao termo nú- e Comércio (oposição ao termo núMalar S.A. Viagens Turismo e Re.
mero 898.5811 marca Nambu).
termo 702.977 marca Pai Bec.
mero 704.102 marca Cacique).
preeentações (oposição ao termo núOoplan
S.A.
~trações
Comércio
Durkoppwerke Aktiengmellsahaft mero 704.842 marca Miller).
oposição, ao termo 703.252 marca - Incafe Ind. e Comércio de Cafés Planejamento • Agricultura (oposiRefinaria Piedade S.A. (oposição
Finos
18.A.
(Oposição
ao
termo
núção
ao
termo
780.324
marca
Coplan).
Irkopp.
•oa termo 564.052 marca Primor).
mero
707.492
marca
Cafeeiro
Brasil).
Cia.
Flaç&oe
Tecidos
Cedro
e
CaWerneck & Cia. Ltda. - oposição
Incafé Ind. e Comércio de Cafés ehoeira (oposição ao termo 707.424 J. R. Geigy S.A. (oposição ao terao tkrmo 706.684 marca Rochedo.
Faller & Cia. Ltda. - oposição ao Finos S.A. (oposição ao temo nú- nome comercial Cedro S.A.. Crédito mo 703.882 marca Crofran11).
mero 707.491 marca Brasil).
termo 708.034 marca ~na.
Financiamento s Investimento).
Daimler Benz Aktiengesellschaft
Amena S.A. Ind. quixotice (cw:-.
Cia. Fiação e Tecidos Cedro e Ca- (oposição ao termo 703.874 tini%
São Paulo Alpargatas B. A. - opo- sifão ao termo 106.707 marca
choeira (oposição ao termo 707.420 Agencia, Estrela de Automóveis).
sição ao termo 707.473 marca Plastic. sana).
marca Cedro).
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
Ciabra S. A. Ccenercinl lambi/leria
(oposição ao termo 703.178 nome coe Agrícola Brasília - 01)011050 90 Ibia Instituto Bioquímico Inter
SOs Medicina e Cirurgia de Urgên- mareai
volkar S.A. Comércio e Im*mo 705.33e nome comercial - Cl- Americano 2.-A. (oposição ao ter- cia (oposição ao termo 704.708 Marportação).
mo 703.888 marca Lisergin) •
bra Cia. Comercial de Aços.
ca SOS Sentimental).
União Fabril Ibcpertedert G, A. Ible, Instituto Bioquímico Inter
Ilheus Industrial de Produtos Ali. Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
tirE oposição ao *mo 76/.422 Americano S.A. (oposição ao ter- mentidos Ltda. (oposição ao termo (oposição ao termo 703.239 marca
marca 'Fera Crua.
mo 708.207 marca Novosolin).
Volks Pronto Socorro).
número 694,484 marca Titan).

- Segunda-feira 4
• Ciba Societe Anonyme (oposição ao
termo .703.215 marca- Noradiol).
Automobile Manufacturara Association Inc. (oposição to termo 708.879
- marca U. S. A. Partas) .
International Wool Secretariat (opo.
sição ao termo 106.092 marca Stop
Sueli Po Pecuária .S.A. Ind. e Comércio de Forragem (oposição ao
termo '104.822 marca Banutril).
Cia. Qu"mica Nobrás (oposição ao
termo 704.695 marca Glicoformin)
Prima Eletrci Domésticos S.A. (opa, sição ao termo 704.718 marca Primar).
Agrima Equipamentos e Máquinas
Agrícolas S.A. (oposição ao têrmo
nç' ,703233 marca Aginnina.$).
Agrima ' Equipamentos e Máquinas
Agrícolas s.& (oposição ao termo
n 9 ,703.229 nome comercial Agriminas
Agro Industrial Minas Gerais S.A.) .

DfARIO OFICIAL (Seção III)
Agrima Equipamentos e Máquinas
Agrícolas S.A. (oposição • ao têm)
n 9 .703.230 marca Atriminas).
Agrima Equipamentos e MáqUinas
Agrícolas S.A." (oposição ao termo
n9 703.234 marca Agdminas).
Agrima Equipamentos e Máquinas
Agrícolas S.A. (oposição ao ' termo
n 9 703.238 marca Agriminas).
Agrima Equipamentos e Máquinas
Agrícolas S.A: (oposição ao termo
n9 703.237 marca Agriminas — termo
n9 703.236 marca Agriminas termo 703.231 marca Agriminas — termo '703.235 marca Agriminas
termo '703.232 marca Agriminas):
Livrarias Editoras Reunida.
(oposição ao termo 703.904 marca Alegria de Ler).
Livrarias Editoras Ruenidas Ltda.
(oposição ao termo 703.905 marca Alegria de Ler).
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" Confecções Anka Ltda. • (oposição
ao termo , 703., 906 marca Lee).
"- Gráfica Editora Publicações Espe.
cializadas S.A. (oposição ao termo
n9 704.095 marca Moderna) .
" Confecções Anka Ltda. (oposição
ao termo 704.118 marca Lee).
Coniercial e Industrial Planeta Limitada ,(oposição ao . termo 704:964
marca Arrastão)._ •
.'"
Palermont Industrial (opOsi.
ção ao termo 706.648 marca Palerinont) 1- • : - ',-1.
Alberto Ltindgren Tecidos. S.A.
(oposição • ao -termo 710:661 marca
Paulista).'
- Construtora Ita6ca Ltda. (oposição
ao termo 706.686 marca nafta).
SoC...Ipiranga de Engenharia e Comércio S.A. (oposição ao termo número 708.367 marca Ypiranga) .1

'São Paulo Alpargatas S.A. (oposição ao termo 707.590 marca Sport
Chief).
São Paulo Alpargatas S.A. (oposição ao termo 707.734 marca A Loco..
,
motiva).
Fundição Brasil S.A. (oposição ao
termo 708.677 marca Brasil) ..
Organização Windsor de Seguros
Laia. (oposição ao termo 705.403
marca Windsor).
'
-, Alvejantes Super Sol fLtda. (oposição ao termo 704.167 marca Gua.

:-Nivaldo Soares Calixto (oposição ao.têrrno 705.339 marca-Esquema).
Esquema Estúdio Promocional 5/0
(oposição ao termo 705.338 nome comercial Editora Esquema S.A.
Miguel Barbieri (oposição ao termo
n9 708.409 marca Urbana).
Lojas Novel S.A. Comercial e 'Inportadora (oposição ao termo núme•
ro 707.292). _

MINISTÉRIO . DA JUSTICA
E NEGÓCIOS INTERIOR
,
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. Repositório de doutrina; decisões administrativas,

pareceres,' acõrdiós dos tribunais judiciários, elaboração legislativa, legislação, acompanhado de *adices
analitico e alfsbélisei. Publicas.% trimestral.
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Seção de Veadas: Avenida Rodrigues Alves a.' I
Ateade.ss

Agência I: Ministério da Fazenda

a pedidos pelo Serviço de Reei:U:190

Em Brasília
Na Sede do

Posta

.`

I?, 1.
711.1.••••nnn•••••---..

••••n••nn•••

D0 .1NIQQ1LINAT
LEU N. 4.,94 — DE 25-114964
REGULA A LOCAÇA0 DE
PRRDIOS URBANOS

OfVULG,IÇÃO N.* 126'
CR$ 150,00
VE/4)A
- Enio da. Vendas i Av: Rodrigues
Agitada Ii
Ateade-m

Mitittérlo - de Pauw,lit

pedidos pelo Serkrice ale Reenib64o Poet
•

azgundo..feint.

4
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Abril de 1

MARCAS DEPOSITADAS
ame,

Publicação feita de acOrdo com o ar , .;J do COdio cia Pro,miedade Industrial. Da data da r.ublicaçào comeemrá, a
fak:rrer o prp.zo de Cf dias pr , a o r',rimento
peci:do. Durante e •-ae prazo Foder,ão apresent:r lias oposições ao Det:attament.a
brucienal ta Proredade Industrial aqueles que se julgarem prejudicado com a coneess;.lo Ge; registre requerida
raios os, 721,776 a 721.780, de
26-10-65
Sups:rensova,6 Blumenau S. A
idústria e Comércio
Rio de Janeiro

unautu
Classes: 36 e 37
Titulo
Gilanikara
Classes: 36 e 37
Titulo
, São Paulo
Classes: 36 e 37
Titulo
Santa Catarina
Classes: 36 e 37
Titulo
Rio Grande do ."
Classes: 36 e 37
Titulo
Tênues n. • 721.815, de 26-10-55
José Mario Alves da Silva
Guanabara

, o

• dor Iágua de beleza ágoa de quina
aspea d's, rosas. água de aifazenia água
p aia barba ioções e tónicos para os
canelos e para a peie. brilhantina bando li na. "batons" cosméticos fixadores
le penteados. p etróleos, óleos para os
belos creme evanescente cremes por.
durosos e pomadas para limpeza da
pele e • ma quillage - depilatórios. deso
dorantes, vinagre aromático. rá de arroz
. talco perOunado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas. p reparados para
xr.belezar ditos e olhos, carcnan para
s rosto e Para os lábios sabão e creme
sara barbeai sabác li q uido perfumado
ou não, sabonetes dentihricios em ob.
.sasta ou liq uido; sais p erfumados oara
aanhos, p entes va p orizadores de oertu.
me. escõvas p ara dentes, cabelos, unhas
e alhos: dum de louro. s un-loba Pertu•
-nado. pre p arados em Pó. pasta. ligai:o e tijolos p ara o tratamento das unhas
liesolventes e vernizes, rernovedores da
euricula: glicerina pe r f umada Para os
:abalos e ore p aradoa para descolori:
unhas, cibos e Pinta:, ou sinais emiti.
cáis. óleos p ara a pele
Termo n.° 721.819, de 26-10-65
Produtos Quirnicos e Farmacêuticos
"EMS" Ltda.
São Paulo

•ET
,_mi..e.:5

1:2;
• 2212gaILLI

Industria Brasileira
Classe 48
Uni p roduto de toucador destina-lo ao
r eiuvenecimento e e
mbelezamento da
pele
'ni na° n.° 721.820. de 26-10-65
Classe 32
Romeu A. Faustini
Jornais, revistas e publicações em geral
Saio Paulo
Termo ra° 721.816, de 26-10-65
José Mano Alves da Silva
Guanabara

011

água le rosas, água de aliszce
para barba, tosões e tónicos aa:a os
cabelos e para a pele. b , ilbrn rt.r,-. r-.a,
dolina. "batons" cosmetice..s,
de. penteados, petróleos. óleos a os
cabédo creme revan:sce p re. enj -ftl, t'S gordurosos e pomadas para lini:leza da
pele a - maquilage - , icrulaitarios, deso
dorantee, vinagre arcarão:ao, po de aeroe
e talco perfumado ou cão. ,e-:pis
pestana e sobranceiras. prEpmlos para
embelezar cílios e oln,ds. ca.min3
o rosto e para os lablos sabão e cren-e
p ara barbeai, sabao ;igualo et:nu:hada
ou não, sabonetes, learifricios CO) pó.
pasta ;Ou liquido. sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perf sme; eÁcávas para dentes, cabeios. anhas
e dils. saquinhos pertuni ,,,10, prepara
dos em 'pó. pasta, liquides e ajoloi
praa o tratamento das unhas, disso)
ventes e vernize,. removedores da cuti
cuia. glicerina eraanada píoa os caacias.
e preparados para descoloo unhas
cilios e pintas ou sinais atificiais. óleos

i

Têrmo n. 0 721.822. ac 26-10-65
. Angelo Antonio Biso:
; Rio Grande da Sul

:hes, lambris, luvas de lum;ão, laje
ajeatas, material isolante cootra
• calor, mani,has, madeiras para coastrueões, mosaicos, produtos de base
2s!á'uca, oro:ft:tos para tornai impei-thearnhzantes as argan.assas de cimento
e cal n:drául l , o. p edregulhoa placas de
aavarientaeão, p eças ornamentais de
mme gito ou qest:, Para tetos e paredes,
ré!rctdetes, portas. portões. Persianas,
p.soa Ninei para forrar casas. soleiras
acra marta, tia-Meie., tubos de concre o,
teihas. tacos, tubos de ventilação, langues de cuneuto, vigamento, veneziaaas
e voró
TOsario n.'' 721.824. de 26-10-65
Editorial Bruwierzi Lida
,

1 COLEÇA0 HEROICA
•
Chisse .32
Revistas, livros e p ublicações em geral
r mo n." 721.825. de 26-10-65
Md): N ele ari Senise e Samuel Fo:uen.
baum
Guanabara

PRORROGAÇÃ(

ARMAZEM RIOGRANDINO
Classes: 41. 42 e 43
Armazem de secos e molhados
Termo n.° 721.823, de 26-10-65
Rinder Indústria e Goirercao S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃ(
L4BORAI- 0RJ° RENy

Classe
Clinica ineali ao-reumatológica. risostea
Classes: I, 2 e
rapia
Laboratório de preparações q-a iiOaçss
Têrmo
n,
0
usadas nas indústrias, na fotografia e
721.827, de 26-10-65
nas análises quimicas; de preparações Calmar — Predial e Administradora
de substâncias anti-corrosivas e anta
Ltda,
oxidantes: de preparações de eulastanSão Paulo
cias químicas usadas na agricultura e
na veterinária e para f;ns sanitários;
"CELMARn
de produtos e especialidarlas f-a:ra..eceaficas
Classe 50
PRORROGACÃG
Atividades d econstruçõés.
nono n.° 721.826. de 26-10-65
ções, compra e venda de ¡m/)
e
Empreiteira Kanel Ltda.administração
Rio de janeiro
Classe 41
Têmio n.° 721.828, de 26-10-65
iiihstancias alimentcias e seus prepaCentro de Estudoa e Recursos Aueljoe
rados
KIKEL
visuais Crav Importação e Comércio
Tanino n.° 721.818, de 26-10-65
[.f ria,
Produtor Químicos e Farmacêuticos
industPia'brasileira
•
Silo Paulo
"EIVIS" Ltda.
Classe 16
São Paulo
a r. M .- OS
't uate
,
Para distinguir: materiais de conistris
AUDIOVISUAIS
ção: argila, areia. azulelos, argamas
mts batentes, balaustres. ca'has. ciastan.
70. cal. cre. caixas cfe descarça.
Classe 8
Classe 48
-ias isolantes, caibros caixilhos, caiu Instrumentos de precisão, instrumentos
Classe 48
Para dfratinguir: Perfumes. essências ex- - nas. chapas para cobertura. caixas científicos; instrumentos e aparelhos diPara distinguir: Perfume& essèncias. ex. tratos, água de colónia, água de touca- Tágua. edificação préarradadas esta dáticos; moldes de tótl aespécie; aparecas. esquadrias, farros. ‘aisscss. 011 '1 lhos ci
tratos, água de colónia água de touca- dor, água de beleza, Squa
nematográficos: discos gravados e
de guina grades, janelas, lamelas
de meta),
filmes reveladoa: gravadores, profrtoeo
Classe 3
Uru preparado f a rmacêutico à base do
Classe 32
(7 Cloro- 1.3-diidro3hidroxi-5-fenil 2H
jornais, revistas e publicações etn geral 1,4 Benzodi
azepin-2-ona), indicado como
Têrmo n.° 721.817, de 26-10-65
ansiolitico nos distúrbios emocion es
%Mayo .' Indústrias Farmacêuticas
on. • 721.821, de 26 - 10 - 65
Ltda.
Perfumaria Mascotte Ltda.
Guanabara
Guanabara

USBELIEE

Não tem fundo amargo

EUS
andiSstria Brasileira

TizgOOT

At
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•1,Mal

ARCAS1D EPOSITAD
:

Publicação feita de stodrdo coza o art. IN do CddliTO

musa e prazo de 60 clites para o deÚtimeato dó' Petrildo.

Nacional da Propriedade InsfOistrfal ao:viloa que ats /digerem
cinematográficos, telescópios, transmis- malas, maletas, porta-notas, Porta-chaves;
sores, bonecos 'anatõmicos para estudos porta-niqueis, pastas, sacos para via'
geria sacolas e valises
Termo n.° ' 721.829, de 26-10-65
Centro de Estudos e Recursos kudioTermo n,° 721.832, de 26-10-65 .
visuais Crav Importação e• Comércio
Laboratório oBaventura Ltda.
Ltda .
Guanabara
São Paulo

baduairial lemAkts,
zir
"4:5!

cbabeRara
' a
OIRO

&caeosb doro
carrapaticidas, ' crema. creaotalina, creoZoto, 'desodorantes, 'desinfetam.tea, defunadores, • exterminadores de
pragas e bervas daninhas. "esterelliantez, embrocações -para • animais.' anon.
tos, farinha de ossos, fertilizantes, fow

-

fsb PeOadassseesta
rigtualda

'nolo n.° 721.838, de 6-14::sed
Cornélici de Noronha Paiva .
- Guanabara

fatos.' formicidasi •fungicidas, fusalgantes.' glicose para fins veterinários, gua.

nos,herbicidas, • insetifugOs, larVicIdas.
microbic
idas; Medicamentos para aniinciásTria
mais, aves e Peixes, óleos desinfetantes
e • veterinários, petróleos • sanitários e
INIYOSTRIA BRASILEIRA
desinfetantes. I prpel • fumegatórich pós
7 .Classe 17 • .
Classe li
Classe 48
Inseticidas. parasiticidas, fungicidas . e
Para ' distinguir: • Artigos, instalações e
Suporte para poltronas
Para
assinalar:
Laquê
desinfetantes, • preparações e produtos
Máquinas para escritório e -desenho, . asTêrmos ns, 721.839,a 721.843,
inseticidas, germicidas, desinfetantes
. sim' discriminados: abridores para carTermos ns.. 721.833 a 721.835, de
26-10-65
veterinários, raticidas, remédios para
tas, alinofadas para carimbos, apontado26-10-65
- res paa lápis.' berço' . para mata-borrões. Produquimica Indústria e -Comércio
fins veterinários: Sabbes. veterinários_ e Nadir Figueiredo Indústria e Comércio
S.A.
desinfetantes. sais , para fins agrioolas,
borracha para apagar, -caixas para cor.
Ltda.
São Paulo
horticulas., sanara:is e veterinários, sul^ resPondência, canetas-tinteiro, clips^ pafatos, •, supertostatos. vamnas . .parts aves
para palieis, cola, 'colchetes, .....apassoS,
e • animais, venenos contra insetos, saicestas para papeis, crayons. datadores,
_ PRORROGAÇÃO
. mais e hervas daninhas
esquadros para . desenhos, estojos escolares, estojos para desenho, fitas para
-••••n•1
• Classe 1
18,00,Iram
017.46 F,RA
ganchos giz, - goma-arábica, grafite paSubstâncias e produtos' de origem • anira lapiseira, instrumentos de desenho
•
mai, vegetal . ou mineral, em bruto ou
Classe )•
. escrever, lacre: lápis, lapiseiras. má- ; Pára distinguir: Absorventes, acetona. parcialmente ' preparados: Abrasivos em
quinas de calcular, máquinas de escre- ácidos, acetatos agentes químicos para bruto, argila refratária, , asfáltico
ver;- máquinas de grampear. máquinas 'o. tratamento e coloração.' de libras, te- Jruto, algodão . ' era: bruto. corracha eia
de somar, molhadores, painéis, penas, cidos. couros e celulose: . aguaraz. -leo- Prato. • bauxita. benloim. 'breu. cânfora.
pesos para papéis, percevejos. porta. ol, alhumina, anilinas: alumen, alvaiade zaohnit. 'chifres. 'ceras de ' plantas; . ceras
canetas' porta-carimbos, porta-papel alvejantes.- industriais, alumiais:, • em pó vegetais de carnaúba e -lascara • crina
protetores para rápis, . raspadeiras. 'ré- amoníaco, anti ,--incrustantes anti-exidan de cavalo. , crina em geral, ' cortiça em
guas para desenho, télas e tinteiros tes, anti-corrosivos. anti-détonantes, azo bruto,' cascas vegetais, espato, ervas
tatos, água acidulada para acumulado- medicinais,..-- extratos, oleosos, estopas
• Term on.° 721.830, de 26-10-65
Classe 8
enxofre, lõlhas, • fibras vegetais, flores
•"Casa do' Brasil" Exportações Ltda . res, água oxigenada' para fins industria secas, grafites, gomes em bruto, granito Ahat-jours, quebra-luzes, refletores,
ais, amônia: banhos para galvanir,acla
São Paulo
globos, tulipas e castiçais
benzina benzoi betumes. bicarbonata ex. , bruto, kieSelghur, ^líquidos de plantas; late* em bruto ou parcialmente
Classe I! •
Is sódio.' de aotassio: cal virgem car. preparados,
.aunérioa. metálicos. ¡na dei Vidro comum, laminado, trabalhada
vises, carbonatos. catalizadores, ceitil°
gn bruto ou • parcialmente traba.-rase em Vidas eu formas e preparos, vidro
se, chapas fotográficas, composições, es
tintoret, de 'incêndio cloro, corrosivos lidas eal toras. serradas e aplainadas. cristal para todos os fins, vidro indtmmanganês, óleos de cascasvegetais, trial, com telas de metal ou compoel- •
INDÜSTRIA BRASILEIR/
cromatos. • corantes. creosotos: descoram, mica, mármores em
bruto, óxi
do de çbes especiais: ampolas, aquários, .59'
tes, desincrustantea dissolventes: . ernui gazes solidi fica dores.. gelatina,'
Classe 25
giz, di- sadeiras, almofarizes, bandejas, cubesões
,
fotográficas.
enxofre.
•
éter.
'asma),
Arvores de natal, bibelots, bolas para
radas, plumbagina bruto, pó 'de tas,' cadinhos, cântaros, cálices, centre
tes,
estearatos: feno! - filmes aensibili moldagem para • tundiçãeS, pedras brienfente3 de , árvores de natal. cartas
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, as- .
geográficas, cartões postais, cartazes, zados pari -fotografias; fixadores , flui- tadas, piche em bruto, pedra calcária. carradeiras, frascos, fôrmas para. do as,
displays, desenhos artísticos, desenhos dos para freios,' formal.' fosfatos inclua titiantaa medicinais, pedras em bruto,
de calcornania para tecidos, estátuas. triais; fósforos '• industriais, fluoretos quebracho. raizes vegetais; -resinas, re- fôrmas para fórnos, fios de vidro. garestatuetas.' estampas, gravuras, frutas de fundentea ara solda: galvanizadores ca. sinas naturais, resíduos testeis, alheio rafas, garrafões, graus. globos, hat..
Jarros, jardineiras, licoreiros mana
vidro, figuras de ornatos,. festões, foto- latiaj para lotografia e pinturis
seivas, talco em bruto, sigo, 'sista
ras, mantegueiras, pratos, pires, portaatrofias, frutas de louças, figuras para en- glicerina: hidratos, bidrosulfitoo topar,
betuminoso -e •silicato
jóias, paliteiros, potes, pendentes pefeitar Solas de anivers 1 os. batizados, nteabilizantes, .toduretoa: lacan/atassas
Termo n.° 721.836, de 26-10-65
destais, . saladeiras, serviços para . recasamentos e outras quaisquer comemo- pata pintura, magnésio, otercarloi dera
rações gravuras, tonavat letreiros ma- tos, aeutralizadores, altrocelmlosea• aro. Itacor S. A. —• Fábrica de Tintas e frescos, saleiros, tubos, tigelas, travesVernizes
sas, vasos, vasilhames, vidro para vinequins maquetas,
•
OCIUS artísticas obras amidos; ox•dantes. óleo' ara listara. Ceio
São Paulo
draças, vidro para relógios, vareta*,
de p intura. painéis s asartazes para de- de listkaca:' produtos quisaicos para ia
vidros para conta-gotas, vidro Palre
corações 'e para exposição, projetor, Pressão, potassa industrial. papeis lei
automóveis e para bara-brisas e
mostruários de mercadorias diversas, e tiograficei e rellocopista peliculas sen
ITACOR
S.
A.Fábrica
para propagandas, suportes arastickm Oveis, papéis para fotografias e attsti
xicaras
Classe 17 •
para vitrines. estatuetas oara • adornos soe de boratório.. nignentce. ootrIssa
'de Tintas e Vernizes. ikrtigos.para escritório, almofadas para •
e
pós metálicos para .a composição de tin— p ara fins artísticos e taboletas
carimbos, almofadas para tintas, abripara
fotografias,
produ
tai,
arearaçâes
Termo n.* 721.831, de 26-10-65
Nome comercial
dores de cartas, 'arquivos. borrachas,
tos para niquelar. pratear • e croatat
Eduardo Gallez Romero
berços para mataborrilo. borrachas para
produtos ara. diluir tintas, primalato; reTermo n.° 721.837, de 26-10-65
Guanabara
ativos,- removedores: . sabão neutro, mis Fralwanda Manufatura -Plástica Ltda . colas. brochas para desenhos, cofres, .
canetas, canetas tinteiro, canetas para .
salicilatos. secantes. senaibilizantes,
' Cão Paulo
•
desenho. cortadores de papel, carbonos,
catoa soda cáustica, soluções química:,
carimbos, carlimbaclows, cola para papel,
de aso Industrial, solventes. sulfatos.
coladores, compassos, cestos para cortintas em • ta5,• líquidas. sólidas ou • aes
rNDÜSTRIA BRASILEIRA
respondência, desenhadores, duplicadotocas para madeira. efrro. paredes, coas •
res. datadores, esto:os para • desenhos,
trações,
decorações.
'couros.
tecidos.
?l
Classe 35
stojos para canetas, estofos com minas,
bre& celulose, barcos e veículos
esquadros. estojos para lápis, espetos,
Para assinalar: Couros e peles preparaindustrial thiner: vernizes; zarcão
estiletes pa, ,a , papéis, furadores.. fitas
das ou não, camurças, cromos, váqueClasae 2
Indústria Brasile;pi
Para . máquinas de escrever. grafites
tas, pelicas e artefatos dos mesinos, Adubos, SCidos sanitários. água desta'
para lapiseiras, goma arábica, greirnptãalmofadas de couros, bolsas, carteiras, fetantes e para fins sanitários, apanha
Classe
36
dores. lápis em arara), lapiseiras '. ~caixas, 'capas para álbuns e para livros, mdsca e insetos 'Ufa ciorna e' papel Ntl
quinas para apontar lápis, minas mata
Fralda
guarnições - de couro para automUeis, papelaoL &itens bactericidasa, berati-

K.30

CENTRO DE ESTUDOS f GgC.ÚR'SO

APAUDIOVISUAIS
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MARCAS DEPOSITADAS 1

—11

Publicação feita de :Criado com o art. 130 do Código da Proariedade Industrial. DA data da publicaçaa começara a
as..n'sis a prazo de 60 dias paza o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar nuca oposiçõrs ao Deporta:alenta
lIacional da Prepriadade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados corn a conca:asa° do reíastro reauerido
de:. óleos, anéis para facilitar o :aaan- tufas sapateiras. salas de visitas, salas
Termo n.° 721.847, de 26-10-65
grafites. ma:as para penas, máquinas de
que dos motores, anéis obturAut es, de jantar, poltronas, berços colchões,
Companhia 'de 'fintas e Vernizes
escrever. máquinas de calcular. maqui"R. Monte-sano"
anéis de segmentos, a utoltlri 1: cado; es. caixas e móveis para aparelhos radionas de sanas máquinas de multiplicar
arietes. aparelhos para mistura de cem- tônicos, móveis para terraço. sofás- caSão Paulo
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-caricis.
mas, estrados da camas, acolchoados.
bustiveis, de motores a explosão,
bos. porta-lápis, porta-canetas, portabraços, burrinhos, blocos de motores. porta-vasos, divans, almofadas, tracartas. prensas prendedores de papéis.
bronzinas, barras, bambas de ar colapri- vesseiros, cómodas e discotecas de
percevelos para papéis. perfuradores
raguas. raspadeiras de borrões. stencils
m:do, bombas de gasolina. e J0111:.?ZiS
enadeiras
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
centrifugas
Têrmos
na.
721.855
e 721.856, de
Classe 25
Classe I
21-10-65
Estatuetas; figuras de vidro, imagens,
Maquinas e •utensillos para serem Lisaimagens de vidro
aos exclusivamente na agi isuatira e Agebras .Nciência Brasileira de Provisalada S. A.
Classe 98
iorticultura a saber: arados. abridores
Guanabara
Para distinguir: Perfumes, essências exte vacus, adubaáeiras, ancinhos me
tratos. água de colônia, ãgaa de toucaanirrios e emplilhadores ocmbinados
irraneadores mecananos para agricul
dor, água de beleza, água de quina
-tira, batedeiras para caseais. bomba:
água te rosas, água de al'azeina, água
oara adubar. ceitacieiras, carp:derra:,
para barba, loções e tónicos para os
'citados para arroz charruas para dar;
cabelos e para a pele, brilhantina, bans
sutura cultivadores debulhadora:
dolina. "batons" cosmériaas, fixadores
lestocadores desentegradaresa esmaga
de penteados, Petróleos, óleos para os
'ores asra a agricultura. escassificado
cabelo creme revanescerre crem a., gorClasse 1
..es.
enahovadeiras tacas oara mago)
Tintas, vernizes e estnaltes
durosos e pomadas para limseaa da
ias agrícolas terradeiras. gacarini,
pele a 'maquilage", lepaatóricas, destaTermo n.° 721.848, de 26-10-65
garras ciaas arado. graies de discos
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
Antonio Augusto
ali dentes. máquinas batedeiras pata
e talco perfumado ou não, saiais para
São Paula
Paulo
agricultura máquinas inseticidas, má
pestana e sobranceiras, prepados para
Classe 36
aainas vaporizara-Iras. Máqumas de
embelezar cilios 'e olhos, carmim para
atingir. .náquinas mveiadoras dt terra Artigos de vestuário, roupas feitas, se.
•
MALVA
mi-confeccionadas ou sob medidas, pao rosto 'e para os lábios, sabão e creme
aáquinas perfuradoras para a agi-trai. ra homens senhoras e crianças, a sapara barbeai. sabão liquido perfumada
INMSTRIA BRASILEIRA'
ura máqtanas tIr plantar motocaar ber: Agasalhos feitos de peles naturais
ou não, sabonetes. lentifrizios em pó
aias malsinas reoadeiras máquina: de ouartiticiais anáguas, aventais; bataa,
pasta ou liquido, sais pertamados para
axear de semear aara sulfatar de babadores, blusas, blusões, boinas, bobanhos, pantas. vaporizailoraade pariu
Classc 36
!.orauir. de triturar de esfarelar rerra nés, bolaras: combinações, calçados. came: escóvas para dentes cabelos, uahas Para datinguir: Calçados, chinelos, san- sara irrigaaáo rara matar formigas e
e cílios, saatiinhos pertunaalo preparadalhas e tamancos
mtroa Insetos para burrifa: e °uivari- checóis, camisolas, capacetes, capas.
dos em pó pasta. limados e taolos
am
desinfetante. Pare adubar Para casacos. casacões. capotes, calças, calTermo n. 9 721.899, de 26-10-(3
praa o tratainento das linhas. dissolaaaa:
e espalhar palha, para colher ça-saias, chinelos, cintos, cintas. cansa.
Transportes Glória • S. A.
ventes e vernizes. removedores da Qin
algodão,
para colher cereais. máquina.- saa. camisetas, calções, cartolas, coletes,
São Paulo
corpinhos. ceroulas. cuécas. colarinhos.
cuia, glicerina ar rumada para os cabeius
amassadoras para fins agricolas,
e preparados para descoloir unhascortar árvores, para espalhar. pare ca cueiros, chapéus, dolmans: echarpes. esdbos e pintas ou sinais atificiais, óleos
oinar. maquias combinadas para se- tolas; fardamentas, gorros. galochas,
. para a pele
TRANSPORTES GLORIA VA.
mear e cultivar'. de desbanar. pare eta gravatas, guarda-pó, impermeáveis. ja•tilar
máquinas e moinhos para forra. quetas, lenços, leques, lançaria, ligas,
Termos as. 721.844 a 721.846, de
pena,
máquinas toscadoras, ordenado librés. angaries. mantas, m alas. palas.
26-10-65
rei' mecánicos raladores mecanicos ro paletós, pantufas, pijamas. peignoirs,
Nadir Figneassdo Indústri ae Comércio
Nome comercial
los compressores para a agricultura punhos, peitos e peitinhos para canalS. A.
Termo
n.°
721.850,
de
26-10-65
lacrada:1.as, se me adei ras. seca deka" sas, pelerines, polainas. ponches, puno-.
São Paulo
Transportes Glória S. A.
,Çarn ca dores de terra tosadorea de gra- vers. quinaonos, quépis. regalos. robe
São Paulo
ma. tratores agricolas válvulas para de chambre, rouas de brim ara o trabaPRORROGAÇÃO
lho, roupas feitas para crianças, roumáquinas agricolas
pões de banho, saias, sapatos. saadálias,'
Classe 47
solidéos. aborta dacke& sun ga& Sue.'
Combustíveis lubrificantes, álcool mo- eu, suspensórios. soutiens, sobretudoa
TRANSPORTES GLORIA
tor. carvão, gás hidrocarburetos, gás trates, ternos. toucas. alleurs. turbantes,
.5
metano, graxas, lubrificantes, óleos lu- uni 4ormes para empregadas, vestido',
1'
01
63
brificantes óleos destinados a Ilumina.
xales
Classe 33
a.
'ção e o aquecimento, petróleos, gasoClasse 48
Titulo de estabelecimento
lina. querosene, gás liquefeitos, gás Para distinguir: Perfumes, essências exburano
e
propano
Têrmo n. 9.721.851. de 26-10-65
tratos, água de colônia. água de toucaColorado — Rádio e Televisão S. A • ,
dor. _água de beleza, água de quina
Termo n. 9 721.858, de 26-10-65
São Paulo .
água le rosas, água de alfazema, água
Mascenarai Pesl ro América Ltda.
Guanabara
para barba, loções e tônicos para
sC/OALO.RADO- RADIO PELEV/SX0
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina, "batons - cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos- óleos para mi
cabelo creme revanescente. cremes gora
Nome comercia/
Classe 11
INIYUSTRIA BRASILEIRA
durosos e pomadas para limpeza da
Pratos, bandeias, salvas, fruteiras, cesTermos ns 721.852 . a -721.854, de
Classe 10
pele a- "maqullage". lepnatórtos. desoa
tas', argolas nara . guardanapos, rorta 26-10-65
Tolas, medalhões, castiçais, cachepots, Colorado — Rádio e Televisão S. A. :Armarios, assentos, balcões. oufeta, dorantee, vinagre aromatiCo, pia de arroz
banquetas. bancos camas, cadeiras, e talco perfumado ou ngo, lapa: para
jarros e vasos para flores e baixelas,
São Paulo
areado mudos, cristaleiras colchões de pestana e sobranceiras. prepados para
artigos estes fabricados em alpaca pracomuntos de copa a cosinha, embelezar cibos e olhos. carmim paca
teada ou não
.COLORADO"
cadeiras g iratórias. dispensas. dormi- a rosto e Para os lábios, .abo e crema
Classe 25
IAM1STRIA BRAGILUIEA rórtos etauers eacrivaninaas. estantes, Para barbear. sabão líquido perfumado
Estatuetas e figuras, artigos estes fa•
arrama roupas nuarda-romida galerias. ou não, sabonetes, lentafricioa em p6,.
brIcaclos em alpaca prateada ou não
mag as móveis para lardim mesinhas. pasta ou liquido- sais perfumados para
Classe 6
(Iara ba l i, móveis estoftictoes, banhos pentes, vaporizadores de pede.
, Classe 40
Alavancas, alternailores aiiri-ri's.': ,
aareaaaa sa g porta chapéus prateleira'', ale; esoóvas para deribm cabelos, Imbu
Porta-retratos
para carburadores, anéis ds
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ccrrer o, ..-2raza de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar ' d,:publicação começará
- suas oposições ao Departamento
Nacional da Proprledade Industrial 'aqueles -que se julgarem p rejudicados com a concessao
' c% registro requerido
.
e c I1 ios saquinhos rit rtUin
prepiírá. dos 'eu,
pata hqUid, ,, e ciemos
praa o ttata' rriento daS unhas. chssoi .
ventes e verniz es, . temovedwes da c:titi,
wucerMa entali:aia; pa:a os :abeio....
c, preparados Pará' descolair unhas
cílios e . pintas ou saiais auficials. óleos
- para a'
peie

'

Termo n.° 721.857, de 26-10-65
Gráfica Nilade Ltda.
Guanabara

N1LADE

*

tigos de confeitaria, de Padaria e paste' lana; doces; , pudins e pós 'para) pudins;
1
manjares e pós para • manjares; :remes
2 pós para cremes; sorvetes- coinestivers
e pós para sorvetes contestiv.W etie.as
d trutas , e ., pôs para geléias de, felgas;
xaropes à base. de" cacau 'OU de' .choe&ate;. confeitos e : . balas: • leite com
ad ção de cacau 'oa • de chocolate.- tia
pó, 'conservas de lei:e; -alánent
d.etéticos
Tefin .on.° 721.861,
- 26-10-55 .
S.uchard Ho!ding, Sociéte i- Anonyme
••
Stuça "•

-nano n. 9. 721.863. de 26.-10-65
Suchard Holding Société Anonvme
•
Sulça

„
e pós para sorvetes comestível; geléias
d frutas e pós para 'geléias de _frutas; .
xaropes à base de cacau ou de chocolate; confeitos e balas; leite com
adição de . cacau ou de chocolate em
pó, Conservas de
' leite; alimentos
'dietéticos
• Termo n, 721.866, de 26-10-65
Suchard Holding SoCiété Anortynie
Suiça

INDÜSTRIA .BRASILErRA
, Classe 50
Impressos' 'em geral
reúno n.° 721.859, 'de 26-10-65'
Suchard.Holding Société Anonyrne

Suiça

Classe 41.
IvTisturas de chocolate e leite e mis-taras
de cacau e frite; cacau; chocolate; artigos de confeitaria, de padaria e paste- lana; doces; pudins e. pós para pudins;
manjares e pós, para manjares; crentes
e pós para cremes: sorvetes comestíveis
- e• pós para sorvetes comestível; geléias
d frutas e pós para geléias de frutas;
xaropes' à- base de- cacau ou ,de chocolate; confeitos e balas; leite com
- adição de cacau ou de , chdcolee em
pó, conservas 'de leite; alimentos
dietéticos
:
Termo n. 9 721.860, de 26-10-65
• Suchard Holding Société Anonyme
Suiça

Classe 41
'Misturas de chocolate e leite e mis! iras
de cacau e leite; cacau;_i, chocblate; artigos de confeitaria, de padaria e pastelaria; doces; pudins e pós pára pwlins;
manjares e pós pára manjares; .:emes
e pós para cremes; sorvetes comestis%els
e pós para sorvetes comestível; geléias
d frutas e- pós para geléias de frutas;
xaropes , à base -de' cacau ou de chocolate; confeitos e , balas; leite com
adição" de cacau ou :de chocolate em
. pó, conservas de leite; alimentos
_ dietéticos .. •-Termo n.. 721.862; de 26-10 65
. Suchard Holding Société Anonyine
Suíça

VERDE

PRETO

Classe 41
Misturas de chocolate e leite e misturas
de; cacau e leite; cacau; chocolate; artigos de confeitara,- de padaria - e pastelaria; doces; pudins e 'pós Para pudins;
manjares e pós para manjares; er:mes
e pós, para cremes; sorvetes comestiveis
e pós para sorvetes comestivei; gele:as
d frutas e pós para geléias de ‘ratas;
xaropes à base de cacau ou de choCiásse :41
.•
colate; confeitos e balas; leite com Misturas de chocolate e leite e miscras
ad:ção I de cacau ou de chocolate em de, cacau e leite: Cacau; chocolate; aipó, conservas ele leite; 'alimentos
tigos de confeitaria, de padaria e paste..
dietéticos
laria; doces; pudins e pós para pudins;
manjares e pós . para manjares; :eemes
Termo n. 721.864, • de 26-10-3
e', pós para cremes; sorvetes comestíveis
The Scholl MFG. Co., Inc.
e pós para sorvetes comestível; 'geleias
Estados Unidos da América
d . frutas e pós para geléias de Frutas;
xaropes à 'base de cacau ou de choLojas Of Scholl
colate;
confeitos e balas; leite rant ----stRvito PARA CO/•FORTO DOS PÉS ad:ção de cacau ou de chocolate em
Pó, conservas de: leite; alimentos - .
dietéticos
Classes: 3, 10, 11 e 36 I
Termo n. 721.867, . de 2640-65
Titulo de . estabelecimento
Suchard Holding Société Anonyme
' Suiça
Termo 'n.• 721.865, de 26-10-65
Suchard Holding Socié!e Anonyme
Suiça •

44,
LUXE

PRETO
Classe 41
•
•
-Misturas de 'chocolate e leite,.e misturas
de cacau e leite: cacau: , chocolate; artigos de confeitaria, de padaria e pastelaria; doces; pudins e pós -.para Pudins;
manjares e pós para manjares; cremes
e pós para cremes: sorvetes comestíveis
e pós para 'sorvetes -comestivel:: geléias
d frutas e pós para geléias' de fruas:
xaropes à base 'de cacau ou de chocolate; confeitas e balas; leite -com
adição de cacau 'ou, de chocolate em
lUisttiras de chocolate e leite e misturas
▪pó, coaservas cki leite; alimentos •
de cacau e leite; cacau; chocolate; ardietéticos

Classe 41
Misturas de chocolate e leite e iniemras
de cacau é leite; cacau; chocolate; aralgos de confeitaria, de padaria e pastelaria; doces; pudins e pós para pudins;
manjares • pós para manjares; cremes
e pós ,para cremes; sorvetes .comestíveis

Classe 41
Misturas de chocolate e leite e misturas
de cacau e leite; cacau;'chocolate; artigos de confeitaria, de padaria e pastelatia; dores; pudins e pós para pudins;
manjares
' e pós para manjares;e' pás para cremes; sorvetes .comestiveig
e pós para sorvetes comestível; geléias
d frutas e pós -para geléias de frutas:
xaropes à base de cacau ou de cho-
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colate; confeitos e balas; leite com
adição de cacau ou de chocolate em
pó, conservas de leite; alimentos
dietéticos
Tèrmo n. 721.868, de 26-10-65
Colgate-Palmolive Company
Estados Unidos da Américo

Termo n. 721.871, de 26-10-55
(Prororgação)
Worth-Parfums
França

IVINGFOOT

PROJETS

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências extratos. água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina
água le rosas, água •de al azema. água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina, "batons" cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescen re, cremas gordurosos e pomadas para limpeza da
peie a "maquilage". lepilatórios. de-o-1
dorantee, vinagre aromático. pô de arroz
e talco perfumado ou não, ,apis para
Classe 46
elas, fósforos, sabão comum e deter- pestana e sobranceiras, prepados para
sentes. Amido, anil e preparações para embelezar cílios e olhos, carmim para
lavandaria; artigos e preparações para e rosto e para os lábios, saaão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
conservar e polir
ou não, sabonetes. lentifricios em pó,
Termo n. 721,869, de 26-10.65
pasta ou liquido, sais perfumados para
(Prorrogação)
banhos, psntes, vaporizadores de perfuOutboard Marina Corp aration
me: escôvas para dentes, cabelos. naha;
Estados Unidos da América
e cílios, saquinhos perfumai°. prepara.
dos em pó, pasta, liquidas e tijolos
praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da aunada, glicerina er‘urnada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas.
dllos e pintas ou sinais atificiais, óleos
Classe 6
para a pele
Motores destacáveis de popa
Termo
n.
721.872,
de 26-10-65
Termo n. 721.870, de 26-10-65
Suchard Holding Société Anony,ue
Suchard Holding Société Anonyane
Suiça
Suiça

:SEA HORSE

Classe 41
Misturas ue chocolate e leite e misturas
de cacau e leite: cacau; chocolato; arliigos de confeitaria, de padaria e pastelaria; doces; pudins e pós para pudins;
Manjares e pós para manjares; :remes
a pós para cremes; sorvetes comestíveis
t pós para sorvetes comestível; geléias
I frutas e pós para geléias de *rufas;
xaropes à base de cacau ou de chocolate; confeitos e balas; leite com
adiçar) de cacau ou de chocolate em
p6, conservas de leite: glitneiatoe
dietatlema

Termo n. 721.876, de 26-10.65
Tenno n, 721.873, de 26-10-65
(Prorrogação)
(Prororgação)
Overseas Trading Corporation (1939) The Goodyear Tire ô Rubber Company
Estados Unidos da América
Limited
Ilhas da Mancha

Classe 41
Misturas de chocolate e leite e mis'uras
dr ' cacau e leite; cacau; chocolate; artigos de confeitaria, de padaria e pastelaria: doces; pudins e pós para puims;
manjares e pós para manjares; .remes
e pós para cremes; sorvetes comesavels
e pós para sorvetes comestível; gaiaais
d frutas e pós para geléias de crinas;
raropes à base de cacau ou de chocolate; confeitos e balas: leite com
adição de cacau ou de chocolate em
p6„ conservas de leite; alimentos
dietético.

j

5.1,001/1144??

Classe 39
Coreias e correames, compostas panda
pal outotalmente de borracha
Térmo n. 721.877, de 26-10-65
(Prorrogação)
The Ktlly-Springfield Tire Company
Estados Unalos da América

TRUC TRAC,
Classe 39
Pneumáticos
Termo n. 721.87, de 26-10-65
Abbott Laboratories
Estados Unidos da América

T:

Classe 41
Chás
a3.) n. 721.874, de 26-10-65
(Prorrogação)
Worth-Parfutas
França

IMPRUD ENC E
Classe 48
Para distinguir: Perfumes essências extratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, agua de quina
água le rosas, água de a'fazema, água
para barba, loções . e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, bandolina, "batons" cosmétiaos, tixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo creme revaneseente. cremes gordurosos e pomadas para [imana da
pele a "maquilage", lepliatórios,
dorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. Int, para
pestana e sobranceiras, pregados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão, liquido aerfumado
ou 'não, sabonetes, lentlfricios em pó
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; esceivas para dentes, cabelos, unhas
e dhos, saquinhos perfumado. preparados em pó, pasta, liquidos e Motos
praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutia
cuia, glicerina er cumada para os cabelos
e preparados para descolair unhas.
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
para a pele

QUELICIN

Classe 3
Substancias químicas, produtos e pèeparados para serem usados na medicina ou
na farmácia
Termos na. 721.879 e 721.883 ,de
26-10-65
Colgate-Palmolive Company
E,stado.s Unidos da América

semesee~
Ne~ritanime

Classe 1
Substâncias e preparações químicas usa
das nas indústrias, na fotografia e na
análises quim:cas: substâncias e preps
/ações químicas anti-corrosivas e anb
oxidantes
Clame 48
Para distinguir: Perfumes, essências, al
tratos água de colônia, água de touca
lar, água de beleza, água de gulas
Nqua de rosas. água de alfazema. *go
Jara barba, loções e tónicos para •
cabelos e para a pele, brilhantina. bar
lolina, batons. cosméticos. Fizadon
de penteados. petróleos. óleos para a
-abetos. creme evanescente, cremes goo
4urosos e pomadas para limpeza da pi
'e e "maquilage" depilarios, dem&
'antes. vinagre aromático. pó de arre e talco pefumado ou oito. lapis par
mstaria e sobrancelhas preparados Par
, mbelezar calos e olhos carmim pai
• rosto e para os laSios, sabão e creu
Termo n. 721.875, de 26-10-65
'ara barbear sabão liouido perhnaad
Egema
iii .ião sabonetri dentitricios em I>
França
aasta On anado: sais nertumados pai
'ninhos cante • vanarizadores de perh
rieJ escova, nara ,ientet cabelos uniu
' (111°01 "Um d e 'ouro sa q uinho arris
▪ /dl)
J>."1 •
-rn (Ia nasta liau
' • " t "- “samenre das aph,
?inrnlve,,!ey • ve-rn • ie
removraiorea
Classe 3
kr/. ri,,A as . aaaaan rara C
Medicamentos destinados ao tratamento
rec,irRd:35 rara Merok
•
do síndrome de pletora e suas dive,sas
inhe c-5,in+% e .1 n n p .
s•'` •• • 4'4.
man i festaçaes
•:, ar3 a nele

PLETHORYL

DIÁRIO

Segunda-feira 4

Abril

OFICIAL (SeçÃo III)

de

1966 '16771

.......opmegeseemea~P%-

D EPOS1TADAS
Pabite~

"25 / •

do ~o gine:o

/30 4o

.
gütt
— 64~
- 40 repolètanterdo
81r110
trettittteáddà cont ecinUaltg*.dorigleitro !Oleada%

1430 do Ge eat¥$ MS o tferOpan'tõ do reigd~
itislétt
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..Term on, .721.881, de • 26-10-65 .
•• . " Ebcrhard Paber Inc.
• Estados. Unidos da Ainérica

• ANTIBAC

manjares e pós para manjares; :remes
e pós para cremes; sorvetes comestíveis
e pós para sorvetes comestível; geléias
d frutas e pós para geléias de frutas;
xaropes à base de cacau MJ de chocolate; confeitos e balas; leite com
adição de cacau ou de chocolate em
•pó, conservas de leite; alimentos
dietéticos
• Terna° n. • • 721.884, de 26-1065
çuchard Holding • Soeiété Anonytne
•Suíça

Classe 17 •
Artigos -para escritório,.almoladas para
. carimbos; almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos.' borrachas,
•berços para mataborrão, borrachas para
' colas, brochas para desenhos, cofres,
' canetas: canetas tinteiro; canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos,
car:mbos. carirnbadores, cola para papel,
amadores, compassos, cestos paca coerespondência, desenhadores, duplicadores. datadores, estojos para desenhos,
.estalos para canetas. estojos com minas,,
esquadros. estojos para, lápis. espetos,,
estiletes para p apéis, furadores. fitass
• para . máquinas de escrever, ., grafi tal
, para lapiseiras. goma arábica. grampeie:
•• dores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para 'apontar lápis, 'minas para
• - grafites. minas para penas. máquinas de
escrever, máquinas de calcular; anuiima de acenar, máquinas de multiplicar.
• mata-gatos, porta-untemos. porta-earicabos. porta-lápis. porta-canetas.. portacartas. prensas, prendedores de papéis,
• percevejos para papéis. perfuradores.
réguas. raspadeiras de borrões, stenc1le
• Para mimeógrafos, -tintas. e Untetros Classe 41.
'Tèrmo n.- 721.883, de 26-10-65
Misturas
de
chocolate
e leite e misturas
abuca S. A.
.
de cacau e leite; cacau; chocolate; arUruguai
tigos de confeitaria, de padaria e pastelaria; doces; pudins e pós para pudins;
manjares e pós para manjares; cremes
£125
e pós para cremes; sorvetes comestiveis
e pós para sorvetes comestível; geléias
d frutas e pós para geléias de frutas;
xaropes à base de cacau, ou de chocolate; confeitos e balas; leite •com
Classe 2
adição de cacau ou de chocolate em
Ilubstáncies e preparações guímicas usapó, conservas de leite; alimentos
das na agricultura, na horticultura, na
dietéticos
veterinária e para fins sanitários
Temos ns, 721.886 e 721.887, de
Termo n. 721.882, de 26-10-63
26-10-6 5
Suchard Holding Société Anonytne
Verba Propaganda
Suiça
Guanabara

MOCA

Termo n. 721.885, de 26-1045
(Prorrogação)
Wembley,
FSstados Unidos da Amérisa"

•

Tármo n. 721.892, de 26-l0-5,
Candelária Móveis Ltda,
Guanabara
•

1C
_ AN

,

d R I A.k
,

ilmúsTBI A 'BRASILE TRPti

• Classe 36
• Gravatas
Termo n. 721.888, de 26-10-65
Verbo Propaganda Ltda.,
Guanabara

Classe 40
Acolchoadas para camas e para ida
veia, almofadas, aparadores, armário,
balcões para venda, para móveis é
berço., biombos, cabides, cadeiras, ca,
mas, canapés, catres, colchões, colchõel
de molas, cómodas, conversadeiras,'co-,
uns, divãns, enxergões, escabelos, es.
tanta, gabinetes de telefone, guardacômoda, guarda-roupa, mesas, mobiliai
de sala de jantar, mobilias de quarto,
t
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados
Termo n, 721.893, de 26-10-SS
Saint Moritz Modas Ltda.
Guanabara

SAINT MORITZ,
INDÚSTRIA BRASILEffiA,
Classe 36 . •
Para- distinguir: Artigos de, 'Vestuário:.
e roupas feitas em geral: Agasalho',
aventais, alparcatas, • anáguas, blusas, •
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação: coletes, capas, -chales,
botas, botinas, blusões,- boinas, babacacbecols. calados, shapéus, cinto*, cintas," combinações. •carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, cala
obs., camisas, camisolas, camisetas,
• Classes: 32, 33 e 38
cuecas, ceroulas, .colarinhos. , cueiro.. .
Titulo de estabelecimento'
vaias casacos, chinelos, dominós. achara •
pai, fantasias, fardas para militares, coa
Termo n. 721.889, de 26-10-65
legisla. fraldas, galochas, gravatas. gora .
Verbo Propaganda Ltda.
coe . 10Q05 de 'ingeria. jaquetas. laquês,
Guanabara
luvas, ligas, lenços, mantós. • meias,
maiôs, mantas. mandrio, mantlhas,
Verbo Proposerida Ltdf„, letó.s. palas. •penhoar, pulover. pelerinas,
peugas.•ponches. polainas, pijamas. pus
nhoe, perneiras. • quicaonas. reialos.
?oba de Chambre.- roupão. sobretudos,
Nome comercial
suipensórios. saldas de banho, sandálias,
• Term Mi. 721.890, de 26-10-65
meteres. &horta.sungas. stolas , ou slacks.
Fábrica de Calçados Theresa Carla tales. toucas, ' turbantes. ternos, • un,
Ltda. •
formes e vestidos
Guanabara
Teimo n. 721.894,- de 26-10-65
Germaco — Corretagens de Seguros
• Ltda.
•' Guanabara
-.
•

TEREZA CARLOS

Inddatria

Classe 41
Misturas de chocolate e leite e misturas

de cacau e leite: cacau; chocolat2; ar'trigos de confeitaria, de padaria e paste/Ma; doces; pudins e. pós para pudins;

aalleira,

Classe 32
Jornais, revistas, folhetins, totnatos e
publicações em geral; propaganda escrita, gravada e encenada, propaganda
reproduzida em som e Imagem. -programas e. peças cinematográficas. :adiofõnicas, rádio-teatrais, teatrais, de
televisão e Videb-Tape
Classe 38
Impressos para uso da firma, cartas,
cartões, faturas, notas fiscais, papéis de
eorreepondeneia e 'de contabilidade
—

• ftsIIXISTRIA 'BRASILEIRA

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
TSrmo n. 721.891, de 26-10-65'
E. Silva Chaves
Rio de janeiro
•

•

-

• Re
• Classe 36
propaganda.

eXpressão• de

1GERMACO"
Classe 38
atsrea ' para guardanapos de' ,) papa
aglutinados, álbuns (ciai branco) álhune
rara retrato g e auté,ralos. hálbes (ex.:
ceto para • brinquedos) - blocos • para
cor res pondincia blocos para cálculoi
elocoe oara • 'Lotações 'bobina* bebehri,
redl sNo impressas • cadernos de eacrea
vercaaat oare documentos. carteiras,
caix"as oaselSc • cadernetas cedera-.
ams caiara de sartálo. caixas p ara 08.
aelarSa . car t ões 4, vistes. ea-ftles eck-.
Ilarciaj a. cai iões ;redis"' confeh, eme:
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MARCAS DEPOSITADAS
lorrez

Publicação feita da aoãrde aofis o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
o prazca de 80 dias para a éfiplaigato do pedido. Duraatt asso prazo poderão apreeentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade indiustrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida

Termo n.5 721.919, de 26-10-65
Classe 8
Termos as. 721.899 a 721.902, de
caderros de pari matimetrado
Desibrs
— Desidratados do Brasil S. A.
Artigos
da
classe
26-10-65
branco
para
desenho.
caderuus
• em
Pernambuco
Classe 11
escolares, cartões em branco, cartuchos Favorita Indústria e Comercio de MáArtigos da classe
contabilidade, mata-borrao ornamentos quinas e Paramentas Para Relojoeiros e
Ourives Ltda.
é papel transparente, pratos papeli.
_Termo n, 721.915, de 26-10-65
Guanabara
*boa. papéis de estanho e de alutninio
Acessórios Especiais S. A. Comercio
papéis sem =presta°, papéis em branco
e Indústria
pare Impressão. papeis fantasia, menos
á cartolina, crapas planograficas. ca11
I) 11,11
detaos de lembrança. carretéis de pa
€ (De s hidta14400i 4o, éir,
INVOSTRIA BRASILEIRA
palio. envelopes. envólucroi para cisa.
lutes de pa pel. encardenaçáo de papel
Ota papelao. etiquetas. falhaa 'adicta
Classe 13
Indústria Brasileira
falhas de celulose, guardanapos, livros
Artigos da classe
aio impressos. livros fiscais. livros de
Classe 6
para forrar paredes, papel almaço com
Classe 24
Nome comercial
Artigos da classe
ou sem pauta papel crepon. papel de
Classe 8
Artefatos de algodão, cânhamo, linho,
Têrmo
n,°
721.920, de 26-10-65
Me, papel impermeável, papel em bo.
Artigos da classe
juta, cuia. lã e outras fibras, nã.) inIrmãos
Levy
bata para impressão. papel encerado.
Classe 11
cluídos nas demais cldises
Minas Gerais
papel higiénico. papel impermeável.
Artigos da classe
Termo n. 721.916, de 26-10-65
para copiar, rapei para desenhos, pa
Termos na. 721.903 a 721.906, de
Frigolândia Limitada
pai para embrulho impermeabilizada
26-10-65
Pernambuco
papel celulose, papei de linho papel
"
papel para encadernar, papel para ta Favorita Indústria e Comércio de Má*rever. papel para imprimir, papel pa- quinas e Paramentas Para Relojoeiros e
Ourives Ltda.
rafina para ertbrulhos, papel celofane
Guanabara
Classe 8
absorvente. papel para embrulhar taAlto-falantes, amplificadores, aparclhos
baco, papero. re.ipientes de papel, rocinematográficos. aparelhos de televisão,
setas de papel, rótulos de papel, rolos
aparelhos para barbear, aspiradores de
de papel . transparente sacos de papel
pó, discos, eltrolas enceradeiras, fonaes,
serpentinas. tubos. postais dt cartão
gelad-iras, lâmpadas. liquidifica bre&
INDÜSTRIA BRASILEIRA
e tubetes 'de papel
máquinas de lavar, refrigeradores trensTermo n. 721.895, de 26-10-65
Classe 6
formadores
Klermann de Penafort Caldas
Artigos da classe
Termo n.5 721.921 de 26-10-65
Guanabara
Classe 8
Laticínios Leonel Limitada
Artigos da classe
Minas Gerais
Classe 13
Nome comercial
Artigos da classe
Termo n.5 721.917, de 26-10-65
Classe 11
Cipape — Companhia Industrial de
Classe 33
Artigos da classe
Produtos Alimentícios de Pernambuco
Sinal de profiaganda
réanos na. 721.907 a 721.910, de
Pernambuco
Tenrno a. 721.896, de 26-10-65
26-10-65
Doia na Balança Ltda.
Favorita Indústria e Comércio de MáRio de fuleiro
quinas e Paramentas Para Relojoeiros e
I PRPE:
Ourives Ltda.
DOIS NA BALANÇA
Guanabara

FAVORITTA

LEÃO

FAVORITE

Weoza a hed

:C,

INIXSTRIA BRASILEIRA,
Classe 8
Artigos da classe
Termo n. 721.897, de 26-18.65
Pani gicaçfío do Costa Ltda.
Rio de Taneiro

FAVORITIN
,INDOSTRIA

BRASILEIRA

Classe '11
Artigos d aclasse
Classe 13
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe
Classe 8
Aktgos da classe
tIalOSTRIA BRASILETAA
%mos as. 721 911 a 721.914. de
Classe 41
26-10-65
Artigos da classe
Favorita Indústria e Comércio de Maquinai e Paramentas Para Relojoeiros e
ulo a. 721.898, de 26-10,63
l"W—
Ourives Ltda.
Elementas
Para
4e
Comércio
iPIM —Acumuladores
Guanabara
Ltda.
Rio de janeiro

COSTA

O tt R tt

wosTRIA, istasnjut
f
Classe 8
Artigos da ciam

.4.F4VOURITEI
• •

re-6WpAkii/A

I.ND TR

0E1

.._731ãO70-Filr
5-,
pLimpIT icosjbe
• PE/FiXtrái/CdNome comercial
Urra° a.° 721.918, de 26-10-65
Êdltora Planalto Ltda.
Pernambuco

dEDITCMA
PLANALTO

tirldv/OS zietvri[71,1
PIUMHI-M.G

Classe 42
Sigla 3 LLL
Termo n.° 721.922, de 26-10-65
Osvaldo Hdrtmann
Rio Grande do Sul
Classe 15

fiZPL AC O
Ind. Brasileira

-.4.1198,

fflilXiSTRIA BRA:SUIRA
Classe 6
Artigos da clama
Classe 13
&tio:* da classe

13

"
Plásticos
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Masper —. .Promoções e Empreenclaneti.•
tos Ltda.-•• •
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Termo n,9 721.927, de 26-10-65
São *Paulo Representações Ltda.
Rio Grande do Sul

,

aprellentir 4Ó oslç6.s
I

.:

TermO n.° 721.930, de 26-10-65
, Liridolfo Sachet . • •
'Rio Grande . do Sul .

Termo n.? 721.935 ,de 26-10-.65
Globotécnica Comércio e ,Manuatenção
de Máquinas Para Escritório Ltda.
Rio Grande do Sul

AZ DC OURO'
, . Classe '50
Corertagens e lançamentos e publicidade
Termo n.° 721.924, de 26-10-65
Ida Paz Mazuco
Rio Grande do Sul

• Classe 21
Transportes
Termo n.° 721.928„ de 26-10-65
Osvaldo Hartmann
Rio Grande do Sul

Classe 44
Coogrcio de fumo em corda
Termo n.° 721.932, de 26-10-65
Móveis "Apoio" , Ltda.
' Rio Grende do Sul

Ind, Brasileira

Classe 15
..:Classe-- 41 . •
Plásticos
".Café torrado e indicio - .
Termo n.° 721 .929,"d 26-10-65
Termo n. 9 721.925, de 26-10-55
Indústria – e Comércio Hepeco Lida: Armo --- Comércio, Indústria, Ag roPecuária Ltda.
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

EMPREITEIRA IMEL'
Classe 33
*
Titulo de estabelecimento
,Tenno n.° 721.937, de 27-10-65
The Drackett Company
Estados Unidos da América

ARCO —' 1

, INDÚSTRIA BRASIL El RA

Classe 17
Máquinas de escritório - em gera/
Termo n.° 721.936, de 27-10-65
Empreiteira Kimel Ltda.

DELETE
Classe 46
Sabão comum e detergentes; amido, anil
e - outras preparações para a lavanderia; artigos 'e preparações para preser.
var, polir, limpa„ desencadir e (lesempoeirar; preparações abrasivas; remoo
Classe 40 vedores de ferrugem e de manchas
: Móveis de madeira
Termo n.° 721.938, de 27-10-65 z
Termo n. 9 721.933, de 26-10-65 .
Companhia- Swift. do Brasil
Fergitel — Comércio e Representações
São Paulo
,
Ltda.
Rio Grande do- Sul

KREMENATA

FE REFFEL
- Classe 38
Indústria de material de escritór'o
-Termo
721.926, ,de 26-10-65
Representações Marge Ltda.
Roo Grande -do Sul

Classe 5(..
Organização í exploração de •,ioreamentos, negócios' imobiliários em geral,
venda de terrenos, comércio dí-materia;s
de construção, organização de sociedades diversas, pecuária, agricultura e et' vidades conexas
• Termo n.° 721.931, de 26-10-65
.Bar e Restaurante Hotel A'Baiana
- Ltda.
- Rio" Grande do 'Sul -

Classe 50
Comércio de produtos agro-pecuácios e
representações de auto-peças, confecções
e tecidos, produtos químicos, sacarias,
ferragens, borrachas, móveis e abrasivos
Termo n.° 721.934, ' de .26-10-65
Vasa Limitada, Pesquisas; Indústria e
, Comércio - •
Rio Grande - do .Sul,'

INDO. SVRIA BRAS1LEIRA•'
Classe 41
Margarina
Termo n. 9 -.721.939, de, 27-10-65• CoMparkhia Swift do Brasi l. - r'São Paulo

VAL VERDE
INDÚSTRIA •BRASILEIRA',
Classe 41
Óleo de oliva

Termos as. 721.940 a 721.942, i5 .
` 27-10-65 --- 'Companhia Swift do Brasil
Sáo Paulo

DARDO-4
llOOSTRICAlaifi
Classe' 33
Representações comerciai,

Classe- 50
Pesquisas cientificas

B

RASkEIRA

Substâncias alimentícias e seus prelos
radas. Ingredientes de alimentos. lis.
anelas alimentícias .

ssr
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IMARCAS DEPOSITADAS_ 1
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Muer o prazo de GO dias paro o deterimento do pedido. Dinexibe lime prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da ProprieslOde Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida
ras não impressas, cadernos de escre- cados de asaaerial plástico revestimen- des de tôda espécie. Acessórios de asaiver, capas Para documentos, carteiras tos confeccionados de substâncias ani- relhos elétricos (inclusive válvulas,
caixas da paperz cadernetas. cader- mais. e vegetais: Argolam açucareiros. lâmpadas, tomadas, fios, soguetes, etc...)
nos. 'mina m cartão, caixas para pa- armações para óculos, bules. bandejas, aparelhos elétricos, aparelhos eletrônipelaria cartõiss de. visitas, cartões co- bases para telefones, baldes, bacias boi.
cos, etc...
merciais, cartõea indicas contets car. sais, caixas, carteiras, chapas. cabos
Têrmos
ns.
721.994 a 721.996, de
tolhia. cadernos de papel melimetrado ,ara ferramentas e utensílios cruzetas
27-10-65
e em branco para desenho, cadernos -caixas para acondicionamento de aliMauricio Araujo de Sousa
escolares, cartões em branco, cartuchos mentos, caixas de material plástico Para
São Paulo
de cartolina, crapas alanográficas, ca- aaterias, coadores, copos. canecas. co
dernos de lembrança. carretéis de pa- 'heras, conchas, cestas para pão, cestipelão, envelopes, ene/Sacros para cha- nhas, capas para álbuns e para livros.
rutos de papel, encardenação de papel cálices, cestos. castiçais para velas.
ou papelão. etiquetas, fdlhas índices caixas para guarda • de objetos, cartufolhas de celulose. guardanapos. livros chos. coadores para- chã. descanso para
uão impressos, livros fiscais, livros de pratos, copos e copinhos de plástico/
contabilidade, mata-borrão, ornamentos Para sorvetes, caixinhas de plástico
de papel transparente, pratos papeli- ara sohvetes. cotherinhas, pasinhas,
nhos, papéis de estanho e de aluminio, garfinhos de plástico para sorvetes, forpapéis sem impressão. papéis em branco minhas de plástico para sorvetes, discos,
para impressão, papéis fantasia, menos enkreagens de material piástico. caba
para forrar paredes, papel almaço com iagens de material plstico para sorve
eu sem pauta, papel crepon, papel de tes. estofos masa objetos. espumas cif
seda, papel impermeável, papel em bo- nvlon, esteiras enfeites para automó
bina para impressão, papel encerado vais. massas anti-ruldos. escoadores de
papel higiênico, papel impermeável, aratos, funis, formas para doces, fitas
para copiar, papel para desenhos. pa- isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
pel para embrulho impermeabilizado para bolsas, facas, guarnições. guarai.
rape] para encadernar, papel para es- ZiN e!. para chu petas e mamadeiras. guarcrever, papel para imprimir, papel pa- nições para porta-bloros guarnições
rafina para embrulhos, papel celofane, para liguidificadores e mira batedeiras
papel celulose, papel de linho, papel de Frutas e /equina& guarnições de maabsorvente, pisoe] para embrulhar ta- terial plástico para utensílios e objetos.
baco, papelão, recipientes de papel, ro- auarrições rara bolsas. gartos galerias
setas de papel, rótulos de papei, rolos para cortinas, Jarros, laminados olás
de papel transparente sacos de papel ticos, lancheiras. mantegneiras malas
serpentinas, tubos, postais de cartão orinóis. prendedores de roupas. puxadoClasse 25
-es de móveis pires pratos palitei.
e tubetes de papel
Arvores de natal: bibelots, larlas para
orotetores
par
adocumentos
ouClasse 3i
zr-i
zadores de água oara . asc doméstico. eufentes de árvores de nzaal. cartas
Classe 28
geográficas. cartões postais, cartazes.
Para datiuguir: embalagens de plsticos oorta-copos porta-niquei s porta•notaS I is olavs. desenraos a rt isti cos. desenhos
aorta-documentos placas. rebite, rodi.
em geral .
rhas reci p ientes suportes suportes par:, de calcomania para tecidos. estátuas,
T&rinci n.° 721.990, de 27-10-65
Quardenapoa saleiros, tubos. tigelas. mratuetas. estampas gravuras. frutas de
Vendôme-Publicações Ltda.
'Libas para ampolas tubos para scan vidro. figuras de ornatos. fest&s. fotcnSão Paulo
gas, travessas • tipos de mataria) ala ciraflas frutas de louças, figuras cara entico. sacolas sacos souinhoa, vasilha. 'altas bolos de anive ssãrios batizados,
nes aara acondicionamento. vasos. ti -é-sarntrtos e outras a'13.e'tici comernOões gravuras maga sm. letreiros maVENDOME—PUBLICAOES _
'aras. colas a trio e colas não induiSa, :manas. macruetes obrar artisticas, obras
Pial0 - coma
LTDA.
em outras classes, para borracha, Para de pintura painéis • :azes aara decoroarem p ara marcineiros. para sapa ama, das e atira rposição arojetos.
temos. para vidros, pasta adesiva para nostruários de mercadorias diversas.
correias pasta., e pedras na e afiai para propagandas, su portes sr•mtlooa
rebolos, adesivos sara tacos, oSesivos
Nome
comercial
Para vitrine* estatuetas para adornos
Clas.se 3
aara ladrilhos e adesivos pasa azuleios
e oara fins .a-tisticos e taboletas
Insgnia de comércio
Termos ns, 721.991 e 721.992, de
anéis, carretéis para ...ecelagem e nar.
Classe 32
Classe 33
27-10-65
iliCetea de material plástico ara ;adas- Para distinguir: Almanaque ... agendas,
Titulo
Kevikran Plásticos Ltda.
trai geral de iásticoa
anuários, álbuns, impressos, boletins, caSão Paulo
Térmos ns. 721.987 a 721.989, de
tálogos. edições impressas, folhetos, fotVim ou.' 721.993 de 27-10-65
27-10-65
ria!s livros impressos, publicações imMetei — Máquinas Lida,
Vendõme-Publicações Ltda.
pressas, revistas. órgãos de publicidade
Guanabara
lei D ÂNDI
São Paulo
,
Classe 49
Indústria BragiZefra
Briagusaio. passatempos diversões ri
lera! a *MI álbuns -supressos PR.'
, VEN D0118
mcorrai • ali' ai quebra Ceeça, numa
tneastria Brasileira
taras de nené, autornóvela -aminhMes.
Classe 36
.ratores, oicichtàs. tricilo, e ala& 4
nivrapvi
Para
distinguir
calçados
em
geral:
AlClasse 32
!miniaturas de armas sor gra l nate Mar
p
a
rcatas,
botas,
botinhas,
botinas,
chi..
'Muna. almanaques, anuários, boletins.
-ar bara'hea bolas. ac e ras dado,
• catálogos, jornais, livros, peças teatrais ',elos, galochas, polainas, perneiras. sanenigmas lotam instrutiv
bolichss na.
• cinematográficas, programas de rádio dálias, sapatas, sapatos desportivos e
-1ns PiNea ampararas de facões • mó.
tamancos
, • televisão, publicações, revistas
vei•
saM cosinha
miaram para
Cl asse 8
Classe 38
Clamar 28
Instrumento.%
de
precisão,
instrumentos
"nimairacios, redes. natas), taboleir-a.
Aros para guardanapos de papei Para distinguir: Artefato» de material
i.iteutiaados. álbuns (em branco) álbuns alisem e k iyloi, Reelnienief fnhri cleisifieos, aparelhos de uso comam, ecos de '.-4 1. :.a! mesas 'fr /silha r cague
nsta mentos e aparelhos didáticos, moi- . es, logos tariaturas le sr+mos e oS1s.
sara retratos e aut6grafos. balões (me08 usgdrf ti., ICk: real nara Fmaiqued
1 isto para brinquedos) blocos para
bonecos.
'meia paia
1'
a.
pondència blocos para elieuloa
Saincruedos bichirstios
naleicia
para *cotações, bobinai brochw
PREÇO DO NOMEIZO L'E HOJE: CR$ 50
tico nu iscorarha

Classe 46
•'Yelas, fósforos, sabão comum e datar¡gentes. Amido, Qnil e preparações para
lavanderia. Artigos e preparações para
conservar e polir
'
Classe
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
4
tratos, água de colônia. água de toucai doe. água de beleza. água de quina
água de rosas, água de ',fazem. água
• para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina. "batons - cosméticos. fixadores.
de penteados, p etróleos, óleos oara os
cabelos, creme evanescente, cremes gor&roam e Pomadas para limpeza de
pele e "caaquillage" depilatórios leso,
dorantes. vinagre aromático, nó de arroz
• talco perfumado ou não, lápis para
, pestana e sobrancelhas, preparados para
' ~belezas cilie* a olhos. carmim para
Si rosno e para os lábios, sabão e creme
' para barbeai. sabão liquido °adumado
ou não, sabonetes. dentitricios em pó
• pasta bu liquido: sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de pertacie; escewas, para dantes. cabelos, unhas
• cílios: dura de louro,.samantio
peado, preparados em pó. pasta, liqui.
a. • do e tijolos para o tratamentc das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula: Oc a rina perfumada para os
canelos e preparados para descolori:
unhas, cílios e Pintas ou sinala artificiais óleo para a pele
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