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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDACE INDUSTRIAL

E4ediente do Diretor Geral

132.741 Privilégio de invenREVISTA DA PROPRIEDADE
ção — Aperfeiçoamento em conexões
•
para tubos — Requerente: Amerupa
Indústrias Plásticas Limitada — ReconINDUSTRIAL
sideração: Gerard
•
N9

Fritsch.

9 133.880 — Privilegio de Invenção
Despachos .em Pedidos de Reconsi- programa de trabalho em máquinas de ny — Reconsideração: Cebec
lavar — Requerente: Hoover Limeed. dade Anónima Engenharia e Indüstr.a. — Processo para preservar viveres, alideração:
— Reconsideração. Controles Autotnál N° 128.068 — Privilégio de invenção mentos ou remédios, particularmente
gordos e albuminusus, fluidos ott'setniticos Sermar Limitada.
Rio 4 de abril de 1966
— P,ocesso para /abra:ar • um conden- tiu.dos, e dispositivos para a realizaNv 120.118 — Priv:lég.° de invenção sador regemerativ de grande capazida- I ção do processo — Requerentes: 1.•:,na
O Senhor Diretor Geral aco:heu os — Processo de recuperaaão de sacarose de vo:umetrica — Requerente: Semens Idechmann, Dieter Bechrnana e Uta
pedidos de recons.deração • apresentados a partir de sucos, xaropes. e me.a,os
Halske AktiengselIschaft — ReccnsiRecons.deação: Kii non
. nos processos abaixo mencionados a de cana de açucar e produtos que ,un- deração: Satco Sociedade Andnirna In- Beckmann —
Sociedade Anónima (Indústrias
fim de reformar as decisões anteriores. tem tal saco.ose — Reauerente: Gen- dustria e Comércio.
mentimas).
itrai Aguirre Sacar Company — Recua-1 N" 128.935 — Privilégio de inven- 1 N v 136.286 — Privilégio de invenTermos:
sidere:10o: Santal Comercio e Induzeria ! ção — Bomba manual, de serinina, para ção a-. Nôvo processo de transportar
N9 107.145 — Modélo de utilidade Limitada.-i dispositivos de lavar parabrisas de au- carg24 térmicas ou Irigoriticadaa era
..— • Miro modèlo de porta• step pra •
Requerente: V. 1). O. — V:1:11:05 iccuuns (aberto, sem uecessi- .
Agua
paaltomoveis
'
N°
122.097
—
Filtro
de
. peruas e similares — Requerente: Me .
Werke Adolt Schindling dadè de uso de instalações espec.ficati
'cânica Industr o, Estampotec Linatada vel — Requerente: Waaer Fuchs •— Tachometer
Spai kier . Sociedade G. h. H. — Reconsideração: Su- — Requerente: • Jose Yoneji Zaki
.—. Reconsideração: Carrocerias Lay Reconsideração:
fest Sociedade Anônima Indústria Recons!deração: Fruehaut do Brasil SoAuto Partes Limtada.
i,Anônima Indústria . e Comércio de fil per
e (:ocnercio.
ciedade . Anônima, Indústria de View.,
Ir 03.
N. 115,632 — Pr;v:legio de inven- ( . • ;
ras.
129.325
—
Privilégio
de
inven124.148
—
Privilégio
de
invenção'
N
9
,
ção — Um nõvo processo de fabrica-1 N
.N1* 14.381 — Privilégio de invenção
ção de curvas tubulares e a forma par p — Composições anteiminticas e sua ¡a- ção — Mecanismo de divisão circular
sua execução. — Requerente: An órut bricaçau — Requerente: • Looper Ma..- automática da bobina ai.mentailora para — Processo e respectiva compos.ção
Ferreira Machado e Arnerico Alves dougali 6 Robertson Limited — Recon- cucar, éteiaaeiras — Requerente: Leso- para obter efeito grandado (g:amie)
esmalte aplicado em produtos de
Ferreira.
Isidmação: Usatarma Sociedade Atórii- na Ca'irporation — Reconsideração: Wa- sôbre
l
lita
Anônima Eaetro Latis- porcelana e outros. vitriticados — Re- .
• N 9 115.634 — Privilégio de inven- .ma ludustria Farciaceut.ea.
e
irl.
querente: Cerâmica San tarja Porcelite
. ção -,. Processo e nuiaitaia . para torcer
N 9 124.199 — Modelo de utilidade:
N v 129.781 — Modélo de utiicidei Sociedade Anônima — Reconsideração:
mecanicamente aços perfilados deforma- Novo modélo de ferro de so.dar — ReNóvo Lardeio de almofada com movi- Compaulaa de CeiamiCa Industriai de
dos a • trio. crn especial arames para querente: Mario Gherubmo.
mento interno de tinta para çarunoos Osasco.
betão armado — Requerente: Ernest i
N° 132.597
Modêlo de utilidade
Schoch Aktiengesellachaft — Peco siI—N.' 125.1/ 3 — Priv deg io de Invenção —
• Requerente: Jisuke Kisturnoto
Polidores de assoalho — Reque:en- 'Reconsideração:
Industrias Brasileiras, — Novas disposições construtivas apli. deração: . Indústria de Arames Cleide
te: lhe Hooae r Company — ReconsiSociedade Anônima — Reconsideraçao: deraeão: Fabáca de Enceradeira Co- de Lápis Frizt Johansen Sociedade cadas a suportes corrediços para zo tinas e respectivo trilho — Requerente:
Anón.rna.
Armificio Vida/ Sociedade An ónima.
m ercial Bandeiarnte Limitada.
Max Ebernhardt — Recons.denção:
130.405 — Privilégio de inven N° 115.776 — Privilegio .de inven- '
25.363 — Privilegio de inven- çãoN v Aperleiçoamentos em. ou refe-1 Produtos Lampo Sociedade Anónima.
ção — Nôvo d.spositivo iimpador das 01:1‘2 Aperfeiçoamento em processo
Os interessados dos processos respecpeneiras pianas em maquinas de c ias. para fundir rJtores — Requerente: Ge- rentes a geradores duplos de eorienie
tivos poderão ooter vista no Setor de
sificar cate em coco ou beneficiado e
'elétrica
—
Requerentes:
Jose
Lopes
da
neral Electric Company —. Recons deVista e Informações do Departamento.
outros semelhantes
In" rasão: W,Ilita Sociedade Anónima E:e- Silva e Benedito Lopes da Silva — Red' • cl /V/ ct a
clic-cilas Planai
com deraçàu: Canvas Sociedade Anôni•
EXPEDIENTE DA DIVISA()
Limitada --- • Reconsideração: Serafim
tro .1ndustria.
ma de Máquinas e Material Elétrac.
DE PATENTES (DIRETOR)
Blasi Cs Companhia.
N 9 125.695 — Priv:légio de invenção
No 130.530 — Priviiég.o de inaenAperfeiçoamentos em comutadores
N° 16.148 — Privnég de invenção danças — Requerente: HooVer Limi- ção — Aperfeiçoamentos em ou ReleRio, 4 de abril de 1966
— Painel de cofragem para a construde
alto
rendimento
duplo
—
RequereuNotificação
çáo civil, sobretudo
para concreto e ted — Reconsideração: Wapsa Auto- ( te: José Lopes da Silva e Benedito
Urna vez decorrido o prazo de ruma
processo para o seu fabrico' — Recrie- Peças S d
!Lopes da Silva — Reconsideração: Carrenta Alfred M. S. Schudel — ReN. 125.9-;9 — Privilegio de invenção mos Sociedade Anônima de Máquinas sideração previsto pelo artigo 14 da lei
4.U-18 ale 29 de dezembro de i9b1 e
consiCteração: Lajes Volter:ana SocieInstalação aperfeiçoada para repro- e Material Elétrico.
mais dez dias para eventuais juntadas
dade Anónima Indústria e Comércio.
dução de som estereofônico — • ;que- ,
NP 130.744 — Privilégio de inven- i de reconside ração e do mesmo não
rente:
Philco
Corporation
doi
Estado
N°- 117.037 — Modélo industrial —
ção — Aperfeiçoamentos na çonlecção se tiver valido
interessado, tu
NU° e original esfolo para Japis e de Dcfaxsare — Reconsideração: Tater- de chapas acusticas, para revestimen- cara notifcados nenhum
os
requerentes
abaixo
.
canetas — Requerente: rokui Kubota ka & Companhia Limitada.
tos
Requerente: Leopold Ignacy mencionados a comparecerem a esta •
— Indústrias Brasileiras de Lapis Fritz
N° 126.625 a- Privilégio de invenção Hecker — Reconsideração: /sopor In- 'Departamento, a fiai de efetuarem o paJohansen Sociedade Anónima,
— Novo rebite expansivel — Requerei - clutsria e Comércio de Plásticos Sacie- gamento da primeira anuidade, dentre
ido prazo de sessenta dias (60) na /ora
N° 117.729 — Modelo de uti:idade te: Salvador Matheus Zveibil — Re - dade Anónima.
'ma do parágrafo único do artigo 33'
— Nóvo modélo de solado para calça- consideração: Indústria de Parafuso s ' N
7
130.959
—
Privilégio
de
invendo Luiz XV — R eq uerente: Serricchio Mapri Sociedade Anónima.
do Ce.h.fgo da Propriedade Industrial.
ção
—
Processo
de
fabricação
de
aduPlcarelli — Reconsideração: Pucci
para que sejam 'expedidos os respectik
N 9 127.132 — Privilégio de iuven • Fios hipossolúxyis e os produtos obtidos
Sociedade Anónána Artefatos de Borvos certificados abaixo:
•
ção — Aperfeiçoamento cm apareih O — Requerente: Compagn e Bordelaise I
•racha.
Privilégio
de
Invenção
Deferidos
de ar condicionado adaptado para aque . ries Produits Chimiques — Recons:deraNá 118 869 — Privilégio de inven cim ento reStaamento e desumil.ficaçã o ção: Anciersoa. Clayton C, Co. Suce- N9 91.84h — Processos para dimituthr
çao — Dispositivo Para alieracao do — Requerente: General Electrc (omaa dade Aijõiima Indusrtia e Comércio.
as propriedades toxi das de substinciall
•
•

N
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•nn AS Repartições Públicas
deverão remeter o expedtente
destinado c/ publicação nos
jornais, didriamente, até ás
15 hora*.
A8 reclamações pertinen.
tes d matéria retribuída, nos
casos de erras ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, á Seção de Redação
das 13 às 16 horas, no tridximo até 72 horas após assaid
dos órgãos oficiais.
••-• 08 originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para •
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poder-do tomar, em qualquer
época, por seis meses ou
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ASSINATURAS
RIMARTIVIES

e

PARI1CULARES

Fume:Mann

- As Repartições Públicas
cingir-se•ão de assinatura,
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e UI
Iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acampa.
nhados de esclarecimento
quanto e sua aplicação, softs
citamos usem os interessado,
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De parta.
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás aia
ções dos órgãos oficiais sê se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura..
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mcs•
mo ano, e de Cr$ 10 por ano

Capital e Interior:
Capital e !Menor!
Semestre . . . Cr$ 6 000 ? Semestre . . Cr$ 4.500
um- Ano . . . . . Cr ,12.000 Ano . • . . . . Cr; 9.000
C/10.
Exterior:
Exterior:
As assinaturas vencidas Ano • . . . . Cri 13.000 Ano . •n • • . . Cr; 10.000
poderão ser suspensas teta
aviso prévio.
viro Impressos e número do dos jornais, devem os cas.
Para facilitar aos assinan- talão de registro. • mês e o sinantes providenciar a res..
tes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas, A fim de evitar solução de cedência mtabna de trinta
na parte superior do enderêço continuidade no recebimento (30) dias.
decorrido.

ativas antib:daicamente - Requerente:
Chemie Grunenthal.
N° 121.481 - Aperfeiçoamentos em
tampas para garrafas e outros - Requerente: Trol Sociedade Anônima Indústria e Comércio.
N 9 124.177 - Processo para a preparaçio de materiais prensados de miparação de materials prensados (,.e mine-

nos granulados - Requerente: Sbell
Internationale Restareis Maatschappij
N• V•
N. 125.268 - Aperfeiçoamen-

tos em dispositivos de contróle Robertshaw Fuiton Controls Company.
N. 126.358 - Suspensões de
eritronicina e processo de estabilizar as mesmas - Requerente Abbott Laboratories.
N.° 126.690 - Aperfeiçoamentos em ou relativos e embalagens
para conjunto de latas
Requerente
Tay Pak Corporation.
N.' 127.893 Instalação . para
transmissão de fac sinales - Requerente - A. B. Dick Company.
N.* 129.962 - Aperfeiçoamen.
tos na fixação de laterais e pés
em móveis, 'estofados ou não Requerente - Armações de aço
Probel S. A.
N. 133.504 - Aperfeiçoamentos em caixas para transportes de
Pintos - Requerente Irmãos dr. Cia.
N.* 139.089 - Aperfeicoamen4
tos na fabricação de tampas metálicas rosqueadas para recipientes - Requerente Metalúrgica
Heleny Ltda. Indústria e Comércio.

N. 127.888
Moeller
Modelo industrail deferido:
Nen..
Garantia de prioridade:
mana
B.
H.
G.
M.
N.' 129.859 - Nóvo e original! N.' 155.866 - AperfeiçoamenN. 129.897 - Centrainole
modelo de carrinho para venda tos em máquinas com dispositivo Konstruktorskoie
Zavocle
de sanduiches de salsicha -.Re- automático para visar e autenti- Krasnoie Sormovo. Bureau
querente -- Incopa S. A. Indús- car cheques, simultaneamente ou
N. 130.326 - Giaxo Laborai°.
tria e Comércio de Produtos Ali- isoladamente - Requerente - ries
Limited.
mentícios.
Walter Manini de Azevedo N. 135.264 - The Norwicb
Modelo de utilidade deferido: Arquive-se na conformidade do Pharmacal Company.
artigo 9, do Código.
N. 136.202 - Birs - Betai!»
N.' 124.003 - jsMvo modelá de
gungs
Und Verwaltungsgesellt4
•
N.
156.715
Processo
de
faIsqueiro - Requerente - Societé
A. G.
Franco Hispano Americaine Fran- bricação de desinfetante liquido chaft
N." 136.259 - Canadian Paaromatizado - Requerente - Cocispam.
mércio e Indústria Medias Ltda. tents And Develoiiment Llmited.
Privilégio de invenção inde- 2- Arquive-se na conformidade
N.' 138.841 - José Llivina Mar.
feridos:
do art. 9, do Código da Proprie- tines e Carlos Alberto Requeria.
N. 118.935 - Processo para dade Industrial.
N.* 138.862 - Philip Morria
produzir aparências de metal reN. 163.515 - NU° método de Incorporated.
N. 130.098 - Vieira õr Monfletivo sôbre camadas de base, e obtenção de seletividade em equiteiro.
os produtos resultantes - Requepamento de rádio comunicação N.* 139.114 - Sindal S. A. -.
rente - Frederic H. Lassiter.
Requerente - Viggo Thisted - Sociedade Industrial e Artefato*
N.* 121.999 - Original proces- Arquive-se na conformidade do Plásticos.
so para emendat ofie Rilha de alu- art. 9, do Código.
N.9 '139.208 - Joel Francisco jovi.
mínio - Requerente - EstamExigénctas
ta.
paria , Caravellas S. A.
Têrmos com exigências a cum- _14.° 139.363 - Material Elétriee
Modelo de utilidade indefe- prir:
&tiver:sal Ltda.
rido:
DESPACHOS EM PEDIDOS
N.• 109.744 - ?vo
modelo de riesN."
Inc99.823 - Miles Laborai°.
e.
DE RECONSIDERAÇÃO
tijolo - Requerente - Circulo •
Operário Leopoldense - ladeie- N.* 121.873 - Lourenço Bra- O Senhor Diretor da D. de Patentes
ga Ltda.
rido.
negou provimento ao . pedido cie priviléN. 123.167 - Fundição TuPY gio de invençáo para: Aperfeiçoamos.
Modelo industrial indeferido:
S. A.
tos em máquina para fracionar farra.
N. 138.827 - N avo modelo de
gaz. - recorrente: Manlio Costeie
N. 125.199 - 'The Baru
fôrma para calçado - Requerente
Recorrente: Tolo Nogueira de Preitddt
Russell
Company
of
ellitimore
- CIassi. Indústria de Calçados City.
1
e Artefatos de Couro Ltda.
ARQUIVAMENTO DE
N. 126.108 - Bell Aerospace
PROCESSOS
N.* 138.829 - !Vivo modelo de Corporation.
Chinelo - Re q uerente - Dura.
Picam os processos abaixo menN. 126.226 - Durval Moraes
cone S. A. Indústria e Comércio.
eionedos arquivados:
N.* 138.902 - Original modelo Carvklho.
de sandália - Req uercnte - DuN.* 126.782 - Roussel UclaL • _Temo 101.097 - Francisco Vanhos
priv. invendio.
racour S. A. Indústria e ComérN.' 127.760 - The Tyler Way- l Térmo 102.284 - Pirelli Societá Per,
cio.
be Research Corporation.
Adora - Priv. Invençao.
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23 - S. A. Indústrias ReuTermo 114.328 - Fábrica de Pin- José de Oliveira Miranda - recor- direito ao uso exclusivo da ex- Classe
nidas
F.
Matarazzo.
pressão
ljui
e
coza
exclusão
do
rendo
do
despacho
que
indeferiu
o
terGéis Tupi Ltda. - priv. invenção.
N. 468.850 - Frudex caldeiras a vapor para fins agrimo 468.314 - marca: bina.
Têrmo 122.113 - Societé Anonyme
se 41 - Frudex Desidratação Incolas.
dustrialização e Comercialização
Dite Orsymonde.
EXPEDIENTE DA SECO
N.• 479.297 - Ouro Finb '- d eFrutas Ltda.
Termo 122.159 - Theodorico de
DE INTERFERÊNCIA
Classe 16 - Indústria e Comércio
.touza Pires - priv. invenção.
N. 470.013 São eBnedito Ouro Fino Ltda.
122.820 - Marukyu Indústria de MáDe 4 de abril de 1966
N. 401.198 - Kitball - Clas- Classe 16 - Pedro Junqueira
quinas Agrícolas Ltda. - priv. invenPinto.
se 8- Salvador Peluso Basile.
Notificação:
ção.
N.° 472.129 - São Francisco
Nome
comercial
deferido:
, 122.821 - Marukyu Indústria de
vez
decorrido
o
prazo
de
Unia
Classe 16 - Marmorite São Fran.
Máquinas Agrícolas Ltda. - priv. in- reconsideração previsto pelo arN. 462.199 - F. Conte S. A. cisco Ltda.
Nrenção.
tigo 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de
e Comércio - F. Conte
122.821 - Marukyu Indústria de dezembro de 1961, e mais 10 dias Indústria
- Turco - Classe
S. A. Indústria e Comércio - a.'N.41473.194
- João Vianney Gomes
'Máquinas Agrícolas Ltda. - priv. in- para eventuais juntadas de recon- Art.
109
n.°
2.
Rocha.
venção.
sideração e do mesmo não tendo
•
N.°
466.226
Intergráfica
Inse
valido
nenhum
interessado,
seN.° 477.098 - aBriloche 1 122.835 - Otello Tagliavinl - priv.
rão logo expedidos os certifica- dustrial Ltda. - Intergráfica In- Classe 37 - Tecelagem Parahyba
invenção.
dustrial Ltda. - Art. 109 n. • 3. S. A.
122.889 - Virgilio Cardoso Pina - dos abaixo.
Titulo de estabelecimento de'priv. invenção.
Marcas deferidas:
Titulo de estabelecimento in n
ferido:
123.448 - Lucian Davidson.
deferido:
I N. 123.861 - Elétrica São Bento
N. 208.351 - Hack - Classe
N.° 470.331 - Empresa de
N. 480.661 - Rainha da Bor(Importadora Exportadora Ltda. - priv. n" 36 - Arthur Hack.
N. 452.136 - Revista do Do- Transportes Vitória - Einprêsa racha - Classe 39 - Rainha da
'invenção.
de Transportes Vitória Ltda. - Borracha e Acessórios Ltda.
123.900 - Ernesto Neugebauer S. mingo - Classe 32 - S. A. Jor- Art. 117 n." 1 - Classe 33.
nal
do
Brasil.
Exiências
A. Indústrias Reunidas - priv. in.•
N.° 473.729 - Armazens GeN.° 455.208 - Fomento - Clas- rais São Roque - Classes 1 e 33 Termos com exigências a cumprir
venção.
124.448 - Nathanael Uzinas Goebel se 4 - Fomento. Comercial Im- - Armazens Gerais São Roque
Termos:
priv. Invenção.
portadora Exportadora Ltda.
Ltda. - Art. 117 n.° 1.
137.624 - Etorial Dom Bosco N.° 455.454 - Nor Coe - ClasN° 358.836 - Moinho Sul Ameri.
Marcas indeferidas:
se 23 - Ariadne Textil Ltda.
priv. Invenção.
cano Comércio e Indústria S. A. •
137.650 - Rodolfo Korall - modelo
N°461.855 - Van Den Berghs 5
N.°
267.362
Tupan
Classe
N.° 458.274 - Regência de utilidade.
Jurgens Limite d. •
n."
8
-.Indústria
Tupan
de
CarClasse
48
Pacini
&
Garcia
137.711 - André Statno - modelo de
No 463.092 - Frigorífico "Serrano"
Com -exclusão de sabonetes e sa.- tonagem Ltda.
utilidade.
N.
411.680
Leitura
ContiWies sob qualquer forma.
la7.713 - André Stamo - modelo
nental - Classe 32 - Editêíra N.° .463.093 - Frigorifico "Serrano"
S. A.
N. 461.009 - Formecan - Leitura S. A.
de utilidade.
Ni 463.095 - Frigorífico "Serrano"
137.744 - Stanto Marcello - priv. Classe 6 - Indústria e Comércio
N.° 447 891 - Inter - Classe
Formecan Ltda. - Com exclusão n.• 1 - Antônio Mota de Pinho. S. A.
Invenção.
No 464.536 -- Vidraria Citedral
. 137.753 - Klabin Irmãos 5 Cia. - de breques, correntes de distriN.° 450 762 - Alvorada 478.432 - João D'Aurea.
buição, forjas, fornos e rodas Classe 34 - Indústria . de Tape- S.N°
priv: invenção.
A.
137.964 - José Benedito Varia - para veiculos.
tes BandeiranteS . A.
modelo de utilidade.
Diversos
N.
461.643
Restor
Classe
N." 451.287 - Aba -- •Classe
137.793 - Turiguare Morei •e Ani-, n.° 48 - Niasi S. A. Artigos para n.°
6 - Indústria e Comércio
Termos
aguardando
mais Finos Ltda. - priv. invenção.
para . Vulcanização Alba Ltda.
anterioridades:
137.970 - Raul Oliveira Santos - Cabeleireiros e Perfumarias.
N.°, 452 415 - Mearim - ClasN.
462.848
São
Diogo
modelo de util dada.
•
N.°
436.170
se
41
Vitcacrin - classe
J. Lobc.
137.972 - Elpidio Tibucheski - mo- Classe 1 - B. L. Almeida & Cia.
38 - Vie6rio Azzalin 5 Filho.
Ltda.
delo de utilidade - Arquivem-se os
• N. 457.615 - Pindorama - • N9 449.649 - Rutin° .Rocha
processos.
,N.• 463.094 - Rótulo Caraete- Classe 11 - Importadora Findo- beira.
rizado pela expressão de fantasia mima S. A.
N° 460.122 - Correntes São CaeEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Serrano - Classe 41 - FrigoriN. 461.037 - Siar - Classe 18 tano S. A.,
RECURSOS
fico Serrano S. A.
- Siar, Bonificàdio Echeverria N9 460.617 - "Ciadesa" - Comércio, Indir.tria, Artigos Domésticos
N. 463.105 - Sorriso - Clas- S. A.
Rio. 4 de abril de 196.
N. 461.193 - Sulamac - Clas- e Eletrônicos S. A.
se 42 - Rizzo S. A. - Indússe 8 Sulamac Equipanlentos
N° 462.110 - "Soluga" Indústria e
tria da Alimentação.
Exigência
.
Comércio de Café Solúvel Gança S.A.
Industriais Ltda.
N. 463 290 - P - Polyart Tose Schermann - no recurso interClasse Nu 462.163 - Percival V. MaN. 462 900 - Crold
posto ao indeferimento do termO 156.350 Classe 28 - Polyart - Indústria
Modas Gold Ltda.
e Comércio de Luminosos Plásti- n." 36
chado.
- Cumpra a exigencia:
N.° 463 276 - I.ubritex ClasNu.. 462.763 -- Soc. Técnica de
cos Ltda. - Sem direito ao Uso
Recursos Interpostos:
exclusivo da letra P e com exclu- se 47 - Distribuidora de Pro- Construções e Instalações. Ltda.
José Schermann - recorrendo do des- são de letreiros luminosos de dutos de Petróleo Lubritex Ltda. No 463.024 - Wladitnier Lewanpacho que indeferiu o termo 156.350 - plásticos.
N.° 463 385 - A Futurista - doswski.
•
marca: Bakana - do requerente - InN° 463.038 - Franchini, Romani
N. 464.335 - Bettina - Clas- Classe 36 - A Nova Futurista LI
Amazonia
Ltda.
dústria de Beh:das
5 Cia. Ltda.
mitada.
Bettina Modas Ltda.
se 36
N9 463.061 - Editora A Vassoura
N. 463.828 - Borges - Classe
The Pyram:d Rubber Company - reN. 464.667 - Café Xixã Ltda.
correndo do despacho que deferiu o pe- Classe 4! - Joaquim Marques n." 41 - H. F. Borges.
N° 463.150 - Companhia Pautista
N. 464.088 - Trisolan - Clasdido de caducidade da marca - Even Carneiro.
se 3 - Laborátório Farmacêutico de Papéis e Artes Gráficas. Fio - registrada sob número 235.906
N. 466.672 - St - Classe 28 Efedril S. A.
- requerido por: Tovar, Gomes Cia. - Stampex - Indústria, C,omér-Nu 463.308 - Galatasse
ZaN.° 464.213 - Candango - natta.
Ltda.
cio e Participações S. A.
Classe 39 - PL-elli S. A. Cia.
N° 463.309 - Dimetal Distribui.
Mercury Record Productions. Inc. 470.126 - Roque - Clas- Industrial Brasileira.
dora de Metais Ltda.
recorrendo do despacho que indeferiu o seN.
41 - João Roque Neto.
N. 464 930 - lielacap - .ClasN9 . 463.358 - Venancio Pimenta
termo 206699 - marca: Mercury.
472.757 - Nice - Classe se 17 - Villas Boas Estabeleci- Braz.
José Stoduto Primo - recorrendo do •N.
• de Be- mentos-Gráficos S. A.
Distriuldora
43
Nice
N° 463.379 - Jose Heliodom r) as.
despacho mie indeferiu o termo 373.176 'idas Ltda.
- marca: TOR-ano.
N. 465 279 - Socil - Classe No 463.470 - E. P. Monteiro.
N. 463.526 - Evaldo Figueiredo
José Corrêa 4-, Prado Junior - re- f. N. 478 382. - Celermn Clas• n.° 21 - Socil Pró Pecuária Rocha
e outros.
se
17
Indústria
de
Quadro
NeS.
A.
Indústria
e
Comércio
de
correndo .do d-snacho que indeferiu o
N° 463.528 - Evaldo Figueiredo
Forragens.
têrmo 389.163 - marca: - Caninha gro Celerum Ltda.
N. 478 660 - Weiss - Classe
N.° 465.523 ---• Frelon . - Clas- Rocha e outros.
Campeira.
se f>t4 •- Comnanhia de Comércio N° 464.252 - Geraldo Modesto de
n • 8 - Cari *Hermann Weiss.
José Corrêa dó Prado Iunior - reN.° 478 948 - Pret y a Hispana e ImM strin Freitas e Soares. s Abreu.
correndo do d :=pncho nue indeferiu o - Brasileira
N9 466.945 - J. Moreira - Cia.
- Classe 32 - MaN° 465 641 - IIR Classe 26 Comercial
termo 389. 1 M - marca: C-ininha CatnTecidos.
lgnez
de
Figueiredo
Lima.
ria
-• Poblicidade 1311 Industrial Lipeirinha.
N° 466.958 - Armazéns' Portas de
mitada.
Grimarães r- irmãos - recorrendo do
186
Imass
•
N. -479
Aco Lida,
(ia 414 - Emblemática
deFpnr iln n,- +A rfl r'll
N1M.N 418.480 Cla.se 7 -. Indústria de Maquinas
ani
aztasFi.gueiredo
(fig.
de
São
Jorge)
MV:Ui
- marca: C•é ,Santó Antruvo
Agrícolas Fuchs S. A. - Sem
Mendes
ndes478.4°5
e IberF de om
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„meennnn=.41,

— registrada sob o n9 293.434
de e:0mM da marca: EmuLdne — no Estado da Guanabara — Brasil. — rente"
constante do clichê abaixo, de proregistrada sob número 300.401 — cons- Averbe-se o contrato de exploração. priedade
de: J. & P. Coata LirialtetA,
tante do clichê abaixo, de propriedade
estabelecido na Escócia, e eia favor
.de L'Oreal, estabelecia° na França
e em favor de Faproco — Fábrica de
Produtos Cosméticos Ltda., estabeleci-

cie Linhas Corrente S. A., estabelecido em S. Paulo — Brasil. — Aver.
be-se o contrato de exploração.

EXPEDIENTE DA SESSÃO DE do no Estado da Guanabara, Brasil.
TRANSFERaNC I A DE LICENÇA — Averbe-se o contrato de exploração.
Dio, 4 de abril de 1966

COREUT£

proprietária,

Uso autorizado de marcas
(Artigo 147 — parágrafos 1. 0 e 2! do
Código da Propriedade Industrial)
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — L,eca —
registrado sob número 178.344 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de Laboratórios Laca Ltda., estabelecido no Estado da Guanabara e
em favor de Laticinios Lea Ltda., estabelecido no Estado da Guanabara.
— Averbe-se o contrato de explora-

?papila tár ia t'

EMULSINE

aern & Co. A.G.

Proprietária

, Licenciada;

.1.: OREAL

Sociedade Impor tadeórt;

Licenciada

Suissr. L tda.

FAPROCO Fábrica
de Produtos Cosméticos Ltda.

ção.

LEC

m-- luw.m
Proprietaria
LATICÍNIOS LEOA LTDA.
Licenciada
É-AT-NÍMIOS LEA LTDA.
Por despachodo Sr. Chefe da • Seção„foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca E. Mercic,
registrada 'sob número 315.073, constante do clichê abaixo, de propriedade
de Emanuel Merck Offene Mandeisgesellschaft, estabelecido na Alemanha

Por despacho do Sr. Chefe, da Seção foi mandado averbar o coltrato
de exploração da marca: j"C'F.stGrey — registrada sob o n9 R97.254,
constante do clichê abaixo, de propriedade de L'Oreal — estabelecido
na França e em favor de: Faproco,
Fábrica de Produtos Cosméticos Limitada — estabelecido no Estado da
Guanabara — Brasil. — Averbe-se o
contrato de exploração.

C' EST GREY

e

Licenciada:

Licenciada

Sociedade Im'ortadora
Suisse. Ltda.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
Por despacho do Br. Chefe da Se- de exploração da marca: "Ziper Corção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: "Marie Brigar& — registrada sob o n9 261.644,
constante do clichê abaixo, de propriedade de Marte Brizard & Roger
— estabelecido na França e em favor
te: Indústria de Bebidas Cinzano
S A. — estabelecido no Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.

COLEÇÃO DAS UMIS
1965
VOLUME VII

ção foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca — Figura de Estréla a Desenho Geométrico — regis-

ação.

•

.,

ATOS DO PODER
. LEGISLATIVO
Leis de outubro a dezembro
Divulgação e* 957

Preço:
1 ,14

are

rizard,,

PROPRIMRIA
Marte Brinard a Roger
• LICIRCIADA
rndustrie de . Bebidas
Cinzano 1/A.

Por despacho do Sr. Chefe da Secão foi mandado averbar o ^.mitrato
qe exploractio da "'Kern" régistre.da sob o n9 232268, constante
~atada
Iratattamai na DLECICd
do clichê abaixo, de propriedade de:
Kern & Co. A.G • estabelecfdo
Por. despacho do $r. Chefe da Se- Suíça e em favor da Sociedade Importadora Butua Ltda., estabelecidos
foi mandado averbar • contrato
Preprietkia
11.1N
oLonumrermanew

1I

1.! OREAL

•••

uctenclada:.
i0Ciedade impor tn,tor?:'
8u1ssa Ltda.
"

7Nern & CO. 41..0.e

Por despacho do Sr. Chefe da Se-

trada sob número 189.088 — constante do clichê abaixo, de proriedade
de N. V. Philips Gloiilampensehrieken, estabelecido na Holanda e em
iavor de Ca . Brasileira de Disco&
estabelecido no Estado da Guanabara.
— Averbene o contrato de ex-

KAARA0

Proprietária: s
Proprietária

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: "Kern
Ssviss", registrada sob o n9 228.087,
constante do clichê abaixo, de propriedade de: -Kern & Co. A.O., estabelecido na Suiça, e em favor da
Sociedade Importadora Suissa Limitada, estabelecida no Estado da Guanabara — Brasil. — Averbe-se o contrato de exploração.

k fPr o prie tár t
/tern & Co.
t‘

FAPROCO - Fábrica .
Chimica Merck
e em favor da Cia.
Brasil S. A.. estabelecido na Repú- de Produtos Cosméticos tida.
blica Federal Alemã. — Averbe-se o
contrato de exploração.

ProPPlettrlab IRAXIM azia ortma
RODELOOSSELLBCZAFT
Darastedt, atainhe
11OOfteid5Of COMPAREI* CHIMICA MIEM
BRASIL 8/A. Rio As 3ealaiR0
e

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: "Kern
Aarau" — registrada sob o n9 231.685,
constante do cliché abaixo, de propriedade de Kern & Co. A.G. — estabelecido na Suiça, e em fa lvor de:
Sociedade Importadora Suiná Ltda.,
estabelecido no Estado da Guanabara
— Brasil. — Averbe-se o contrato
de exploração.

J. & P. COATS, TOUTB.D •
_p_222442.1
Pro r
•
CORP2T.T£ $/A;

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da, marca: *Kern"
registrada sob o n9 285.799, constante
do clichê abaixo, de propriedade de:
Kern & Cie. A.G., estabelecido na
&liça, e em favor de: Sociedade Importadora Suissa Ltda., estabelecida
no Estado da Guanabara — Brasil. —
averbe-se o contrato de exploração.

ern
AARAU.

Proprietária:',
Kern & Cie. S.A.
Licenciada:
Sociedade Importadora
Suissa

Cr$ 4.000
Exigéncias

VOLUME VIII
ATOS DO PODER
EXECUTIVO
Decretos de outubro a dezembro
Divulgaeão n• 958

Cr5 6.500
A VENDA:

Preço:

Na Guanabara
Seção de Vendas. Av Redil.
gues Alves. t.
Agência 1. 14flthstério da Fazenda.
Atende-se a putidos p.-k, Sereviço de Re.embõlsn Postal.
Em Beasilia
Na sede do D 1 N.

Laboratórios Silva Araujo Rousse'
8 A. — no pedido de averbação do
cc,ntrato da marca 170.819 - Cumpra a exigência.
Perfumes Dana do Brasil S. A —
ao pedido de exploração do contrato
'tia marca 278.060. — Cunnra a exiIdncia.
Wertheimer Preres, Inc. — pe'tido de transferência do registro
ir 187 536. — Cumpra a extvéncitt.
Perfumes Dana do Brasil S A -s , t pedido de exploração do contrato
ma.rca 291 053. — Cumpr.. u exi2énci9.
Labora 1 orlas Silva AraujG Rousse'
S A — no pedido de expl.orr. dio do
contrato da marca 300.182. Cumpra R exigéncia.
Temo 6R.24/ Artof.Ito. Papeis Arroll Ltda. — Cumpra a ede.
onda.
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MARCAS DEPOSITADAS
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da-data da publicação começará a •
• prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ame prazo poderão apresenta,: suas oposições ao Departamento
iracional -da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a COXICeSSU 4) registro regue:ide_

e

Têrmo n.9 722.242, de 29-10-65

lhas para fonógrafos, amplificadores.
pobinas para rádios .é televisões. - apareihos paar contróie de sons, condensadores. aparelhos de comunicação interna. diais, discos gravados. apareláos de
freqüência modulada, tonógratos, gravadores de discos.. gravadores de fitas.
geradores estatisticos e eletrônicos de
• INDÚSTRIA BRASILEIRA
alta freqüência gue funcionam 'com válvulas. máquinas . talantes, aparelhos de
Classe 41
Arroz, feijão, carncs frescas, presuntos, receptores de sons, radlos. rádios tonógratos. aparelhos • de televisão.. • siapeixes
cronizadores, selecionadores, traristor29-10-65
Termo rt:° 722.243, de
madores de sons. toca-discos 'automátiOoap — Comércio de Artigos e Pro- cos ,:ou não. transmissores transistores.
dutos Alimentícios Ltda.
Termo n.° 722.247, de 29-10-65
São Paulo
Uniart
Usião lildustrial de Artefatos
de Papel S. A.
Pernambuco
Via Rio Restaurante Ltda.
Guanabara

VIA RIO

,COAP,

•rtiDVSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras, aletria. • alho. espargos.
açúcar, alimentos para animais, amido.
amêndoaá. ameixas, amendoim. araruta
arroz. atum, 'aveia. avelãs, n zeite. azeitonas, banha, 'oacalau. batatas, baia.s
biscctitos, bombons, bolachas. baunilha
:afé em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó. cacau, carnes.' ch*
caramelos,' chocolates.- confeitos, cravo
cereais.. cominho. creme de, leite, cremes
alimentiolos, crOquetes, 'compotas. can
gica, coalhada:castanha, cebela condi-Mentos • para alimentrm, colorantes
chouriços, dendê, doces. doces de tru
ta& espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enzovas. extrato de. tomate, farinhas alimenticias. - lavas. féculas,' flocos,' farelo. fermentos. -feijão
figos. frios, frutas sêcas naturais e cris
bilradas; glicose, goma de Mascar.. go.
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, • geléias, herva doce.' .herve
mate,' hortaliças, lagostas. . linguaa, leite
condensado.. leite - • em p6. legumes em
Conserva,. lentilhas, linguiça, louro, mas"tas alitnenticias, mariscos, manteiga
margarina. .marmelada . macarrão.. massa de tomate, mel e melado: mate, masmostarda,. mortadela. nós moscadá'. nosai para mingaus. molhos Moluscos.
UI, óleos ccmestiveis. - ostras, ovas.
pudins. picVes. peixes presuntos. pa;
pies, paios. oralinés pimenta aeis para
tês, Peia-Pois- Pastilhas ',liras pudins:
quel)os.• rações balanceadas para animais, - requeijões sai sagu. sardinhas.
sanduiches, salsichas. salames, sopas enlatadas, 'sorvetes suco de tomates e de
frutas: torradas, tapioca. támaras talha.
tf" ' tremoços, tortas, tortas _para alimento de animais' e aves. torrões.
toucinho , e vinagre
Têrmi n.° 722.244, de 29-10-65
Ultratom S. A. Indústria Eletrônica
São Paulo
.

••
Ns`
c.,\`?".
•
-rv
-.Sx.>••
,t6P

• kzz<

'50s
•

Nome comercial
Termo ity 722.248, de 29-10-65
Laboratório Sicero Diniz S. A.
Pernmbuco

pelaria cartõt., dt visitas— cartões coTermo n.° 722.251, de 29-10-65
a;erciais, carli5e! , uidices coutara car Programa — Planejamentos e Empre.
tolina, cadernos -de papel nieliwetraao
endimentos de Engenharia -Ltda.
, cadernos
e em branco para desenho
Guanabara
escolares, cartões em branco, caauchos
de' cartolina, crapa3 Aanográficas.
PRO GRAMA -demos de lembrança, carretéis de papelão. 'envelopes. envólucros 'para cha .
PLANEJAMENTOS
rutos . de papel, encardenação de papei
E EMPREENDIMENTOS
ou papelão, etiquetas, fólhas indicas
Whas de celulose. guardanapos, livros
DE ENGENHARIA LTDA.
não impressos: livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papeliNme comercial
nhos. papéis de estanho e de aluam-lio.
Termo n. 9 722.252, de 29-10-65
papéis sem ippressã a. papéis em • branco
pz.ra impressão. papéis Mucama, Menos Programa — Planejamentos e Ettore.
endimentos de Engenharia Ltda.
para forrar paredes, papel almaço .com
Guanabara
'
eu sem pauta, papel crepon papel
seda, papel impermeável, papel em bo
bina para impressão, papel eneerado
papei, higiénico, papel impermeável,
para copiar,: papel para desenhos. papel para embrulho impermeabilizado
INDÚSTRIA BRASILEIRA
papel para encadernar, papel Para- escrever. papel . para imprimir, papei . paratiria para embrulhos, papel celofane,
Classe 16
papel celulose, . Papei de linho, papel
aosorvente, pi..pel para embrulhar ta- Pedras, cal, cimento ,areia e azulejos
baco, papelão, recipientes' de papel, roTermo n,° 722.253 ,de 29-10 65
.seas de papel, rótulos de pape/, rolo:
Braspel --- Fábrica de Papel de Emde papel transparente sacos de papel
balagens Ltaa. •
serpentinas. • tubos, postais de cartão
Guanabara
e tubetes de papel
•
Teano n.9 722.250, de 29-10-65
_ Murillo G. Barros
Cia. Ltda.
Guanabara

a
- INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Um produto farmacêutico de contrôle
Indústria Lirasneira
de ovulação e conseqüentemente nos distúrb:os menstruas
PRORROGAÇÃO
Termo n.° 722.249, de 29-10-65
Classe 17
Murillo G. Barros & Cia. Ltda.
Guanabara
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, ar q uivos, borrachas.
berços para mataborrão, borrachas para
colas„ brochas para . desenhos.-- cofres
canetas, canetas tinteiro. canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos,
carimbos, carimbadores. cola , para papel.
coladores. compassos, cestos para correspondência. desenhadores, duplicadores. datadores.- estojos para desenhos.
estofos nata canetas, estofos com minas
Indústria Brasileira
esquadros, estojos para lápis, espetos.
estiletes para • papéis, furadores. fitas
Pata máquirvas de escrever. Arafiter
PRORROGAÇÃO
para lapiseiras. goma arábica. grampeadores. lápis em geral, lapiseiras. ma. -Classe 33
Aros para guardanapos de papel quinas para apontar lápis, minas para
=glutinados, álbuns (em branco) álbuns grafites, minas para penas, máquinas de
sara retratos e autógrafos, balões (ex- escrever, máquinas de calcular. maqui:eto para brinquedos) blocos . para nas de somar, máquinas de multiplicar
:errespondência blocos . para cálculos mata-gatos, perta-Weiros. porta-carXn-/!oces para anotações bobinas brochu- bOs, porta-lápis, porta-canetas. portaBRASIIEIRA.
ras não impressas. cadernos de escre- cartas, prensas prendedores de papéis.
ver, moas para documentos, carteiras oerceveios para panéls. perfuradores
ClaArtigos e aparzIlsós caixas d# papar.° cadernetas. cader- réguas. raspadeiras de borrões. stencils
r Para ' distinguir:
Idietrernicos: alto-falantes, antenas. ago. nos, ominai oe cartão, caixas para pa- para mime(Sgra. fos, tiritas e tinteiros

).11.1.11-ATOM:

.,ANDÚSTRIA

PROGRAMA

4BRASPEL
INDeSTRI

A BRASILEIRA

Classe .38
.
-Papel
Termos os. 722.254 e 722.255, de
.
- 29-10-65
Trol S. A. — Indústria e Comércio
São Paulo

Classe 2$
Para distinguir: Artefatos de 'material
plastico e de nvion: Recipientes tabri.
cados de material plástico. revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas. açucareiros. armações para óculos, bules, bandeia&
'ases para tele‘ones. baldes. bacias, bot.
ias. caixas, carteiras chapas. cabos
Iara ferramentas e atermilios. cruzetas,
i-uixas para acondicionamento de aliâ
mentos. caixas de material plástico pare
baterias, coadores, cooa, canecas. coa
heres, conchas. cestas nata pão. ceio.
atlas capas para álbuns e Para liv•di
cálices, entoa, castiçais para Veiai.,
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de aoardo Warn o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da ~ação muneçari a
urzes o prazo de CO dias para o deferimento do pedido. Durante Cera prazo poderio apresentar buas rattelções ao DepartanientO .
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados soca a concebei° do registro regnerido
ealitse para guarda de objetos crio dolina. "batons" cosmétrzos, fixadores pele a "maquilage, IepCarórias. desoTermo n,° 722.261. de 29-10-65
chos. coadores para cha. descanso para de penteados. petróleos, óleos para os dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
Selpla Inlústria e Comércio de
pratos. co pos e Copinhos de plástim cabelo creme revanescente, cremes por. e laico perfumado ou não. .apis para
Semi-Condutores Ltda,
para sorvetes. caixinhas de plástice durosos e pomadas para lim peza da pestana e sobranceiras. prepados _para
São Paulo
pai. sorvetes. cothertnhas pas.nhas peie a "maquilage". lepilatórius de,o- embelezar cílios e olhos. carmim pare
garhnho de plástico para sorvetes for• dorantee, vinagre aromático pó de arroi o rosto e para os lábios, sabão e creias
minhas de plástico para sorveres discos e talco perfumado ou não. tepis para para barbear, sabão liquido perfumado
embreagems de inateriai p at
te saiba pestana e sobranceiras, prepados para ou não, sabonetes, lentifriclos em pó,
Lages& de material plástico atra sorve. embelezar cílios e olhos. carmins pare pasta ou liquido, sais perfumados para
nyion. esteiras, enfeires nata eutomb o rosto e para os lábios, sabão e
crente banhos, pentes. vaporizadores de partis
tes estojos para objetos es p umas de
Vet. massas ante-ruidos sscoaoores de para barbear, sabão liquido perfumado me; escovas para dentes, cabelos, unhas
ou não, sabeinetes, lentifrictos era pó e cibos. saquinhos perfumada prepara.
Indústria Brasileirs
pratos. funis, formas para doces fitas pasta ou liquido, sais perturnadue
para dos em pá, pasta. liquidos biolos
Isolantes. filmes. tios de ce:ulose tea.bot
para boinas. facas guaribst„d-s. guarni- banhos, pentes, vaporizadores de pertu- praa o tratamento das unhas, dissolClasse 8
me; escóvas para dentes. ...tabeleis unhas ventes e vernizes, removedores da cutições para chupetas e morna:feiras suar
Placas
oe
%ciente).
acendedores Catei*
e
cilios.
saquinhos
perfumado
preparacuia.
glicerina
erannada
para
os cabelos
nições ' p ara porta-blocos t.:tormçées
cos, alarmes elétricos, alto-falantes, ampara liq uiditicadores e para aatedeiras dos em pó. pasta. líquidos e tijolos e preparados para descolais unhas. perímetros, amplificadores de rádio,
de trutas e legume:, fillarniÇÕeN ie cris- praa o tratamento das unhas, di.ssoi cibos e pintas ou sinais atificiais, óleos aparelhos de iluenInação, aparelhos de
para a Pele
para cortinas tarros lamiaatius p lás- ventes e vernizes, removedores da „marádio, aparelhos de televisão, apare.
ticos, lancheiras nrian teu ur,ras malas cula. glicerina er‘utnacta para os caneca
Termo
n.°
722.259, de 29-10-65
orinóis pendedores de roupas puxado. e preparados para descotoir unhas. Niasi S. A. Artigos Para Cabeleireiros lhos de ventilação de edifícios, apare.
lhos elétricos para banho, aparelhei
-cílios e pintas ou sinais atai:e:ais óteos
rei para móveis pires arnica
Perfumarias
eletro-dinâmicos, aparelhos para barpara
a
pele
pas de casinha pedras pomes avôSão Paulo
bear, aparelhos para insta/ações teleserial plástico para ctensilios 1 bletos
Termo n.° 722.257. de 29-10-65
fônicas,
aparelhos para ondular ou seguarnições para nolsas Garfos galerias Indústrias Eletro-Mecán'eas "Pecker"
car os cabelos, aparelhos para pasteuorotetoes p ara documentos. pu•
S. A.
rização de leite, aparelhos para torrar
Sabores de água p ara uso domestico
São Paulo
pão, quecedores elétricos, aspiradores
porta-copos portaastqueis, porta-notas
de pó. benjamins
porra-documentos. placas, rebites, nadiTermos as. 722.262 e 722.163. de
nha& recipientes, suportes suportes para
Indústria Brasileira:
29-10-65
guardanapos. saleiros caixas, baeta&
Selpla Indústria e Comércio de
tubos para ampolas, tubos para seria.
cesmi-Conelutores Ltda.
ia& travessas, tipos ia material pias
Classe 48
Oco, sacolas, sacos. saquinhos, vasilha
São Paulo
Indústria
Brasileira
mes para acondicionamento vasos, xis
Para distinguir: Perfumes. estências excaras. colas a frio e colas não inckidas
tratos. água de colônia. agua de touca.
em miras classes, para borracha, Para
dor.
água de beleza, água de quina
Classe 8
costume& para marcineiroa, para sapa.
água ie rosas, água de ai tizema, água
Para
distinguir:
Aparelhos
de
pó,
apa.
teu-os. . para vidros, pasta adesiva para
para barba, loções e tônicos para os
correias. Pasta e Pedras P a ra afiar relhos de ar refrigerado, aquecedores. cabelos e para a peie. brilhantina. çaanabat-jours,
alto-falantes,
antenas,
baterebolos, adesivos para tacos, adesivos
dolina. "batons" cosméticos, fixadores
Para ladrilros e adesivos para estacas*. rias. batedeiras. bustnas, barometros. de penteados. P etróleos. óleos Par
a os
chuveiros
elétricos,
chaves,
automáticas
anéis. carretéis par tecelagem e guarcabeio creme revanescetve, creirks gornições de material plástico para fadas. comutadores, ch cotes para automóveis. durosos e pomadas para Amassa da
Casse 8t
cabos e condutores elétricos, chaves de
tria geral de alásticce
premedores elétricos, fogões. fusiveis. pele a "tnagridage". lepilatórios, deso- Placas de sel enio. acendedores aferiClasse 49
máquinas fotogrfflicas, faróis, interrup- dorantee, vinagre aromático pó de arroz cos. alarmes elétricos. alto-falantes, ano.
Jogos, brinquedos, passaterapos e arti- tores. geladeiras, aparelhos de intereo- e talco perfumado ou não, aipis para perímetros, amplificadores de rádio,
gos desportivos: Automóveis e veiculus mun cações. liquidificadores, limpadores pestana e sobranceiras, prepados para aparelhos de ilusn'naçio, aparelhos de
de brinquedos, armas de brinquedos, ba- de parabrisas, luzes traseiras para vai. embelezar cibos e olhos. carmim para rádio, aparelhos de televisão, apareralhas, bolas para todos os esportes, culos, lanternas, mostradores, microfo. o rosto e para os lábios, sabat) e creme lhos de ventilação de edifícios, aparebonecas, chocalhos, discos e arremessa nes, manómetros, panelas elétricas, apa- para barbear, sabão liquido perfumado lhos elétricos para banho, aparelhe*
desportivo, figuras de aves e animais. relhos de refrigeração, rádios, refleto- ou não, sabonetes, lendfricios em pó, aleiro-dinâmicos, aparelhos para barJogos de armar, fogos de mesa, joelhei- res, sorveterias, aparelhos de televisão, pasta ou liquido, sais perfumados para bear, aparelhos para instalações teu.
ras para esporte, luvas para esporte válvulas, voltinietros e velas elétricas banhos, pentes, vaporizadores de perfu- fónicas, aparelhos para ondular ou seminiaturas de utensibos domésticos,
me; escavas para dentes, cabelos, unhas car os cabelos. aparelhos para pasteuTêrmo n.• 722.258. de 29-10-65
e cibos, saquinhos perfumada prepara- rização de leite, aparelhos para torrar
máscaras para esportes, nadadeiras, redes para pesca. tamboretes e varas Niasi S. A. Artigos Paia Cabeleireiros dos em pó, pasta, liquides e tijolos Pão. quecedores elétricos, aspiradores
e Perfumarias
para pesca
de pó. benlem:ns
praa o tratamento das unhas, dissolSio Paulo
ventes e vernizes, removedores da cutíTêrtno- ti.° 722.256, de 29-10-65
Classe 50
cula. g licerina esfumada para os cabelos
João José Ruivo Cartotano
Impressos
e
preparados para desco/olt unhas.
São Paulo
• 4,
Termo n.• 722.264, de 29-10-65
dhos e pintas ou sinais atificiala, óleos
13IEN -ETRE ( Bem - Estar)
J. J. Cartolano S. A. Alumínio
para a pele
sow'renkEmpress
Tann°
n.•
geadas Brasileiro
722.260, de 29-10-65
lã° Paul
Selpla Indústria e Comércio de SemiCondutores Ltda.
Classe
.
São Paulo
Para distinguir: Perfumes. essências es.
tratos,
água
de
colónia,
água
Inchis—tritZ-Brasileiri
de toucador. água de beleza, água de quina
Classe 48
água te rosas, água de alfazema, água
Para distinguir: Perfumes essências ex- para barba, loções e tónicos par
i os Seio incruenta e uornércio
tratos, água de colônia, ágaa de touca- cabelos e para a pele, brilhantina,
Indústria Brasileira
bandor. Agua de beleza, água de guina dolina, "baton.s" cosméticas. fixadores de Semi - Condutores Ltda.
água te rosas, água de alatinai& água de Penteados. p
Classe 8
etróleos óleos para.
para barba loções e tônicos para os cabelo crente revauescenti cremes , os
Placas de seWio. acendt dores elétrl
gnicabelos e para a pele, brilhantina. ban- duramo e pomadas para
cos.- alarmes elétricos. alto-Nd:altos :tn•
linwora
reunir sum...ral
perinietros. atrip:ificrillores de m á, ic.A

Silver

Mivala

hite-
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MARCAS DEPOSITADAS
~ao

da aohrda cota a art. 124 do Radia° da Propriedade Industrial. Da data sia publicação começará a
,
ao Departatuants
_ Madona, da Propriedade Inti8~ atm-aias gim se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
falta

correr a prazo da Go dita para o deferimento do pedida. tirante asse prazo Mulo apreacatar suas oposições

aparelhos de iluminação, aparelhos de
rádio, • aparelhos de televisão, ._aparelhos de ventilação de edifícios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos
eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações tele• fônicas, aparelhos para ondular ou se• ear os • cabelos, aparelhos para pasteurização -de leite, aparelhos para torrar
pão, quecedores elétricos, aspiradores
de pó, benjamins
• Termo' n.° 722.265, de 29-10-65
J. J. CartolanO S. A. Alumínio
Empress
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 8 •
Placas de selén ,o, acendcdo. res elétricos, alarmes elétricos, alto-falantes, amperímetros, amplificadores de rádio,
aparelhos de ilummação, aparelhos de
rádio, aparelhos de televisão, aparelhos de ventilação de edifícios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos
eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para insta'ições telefônicas, aparelhos para ond dar ou secar os cabelos,- aparelhos para pasteurização de leite, aparelhos para torrar
- pão, ' quccedores elétricós. aspiradores
de pó, benjarn:ns' '
Termo n.9 722.266, de 29-10-65
J. J Cartolano S. A. Alumínio
Eiireas. —
São Paulo'

ti\ Indústria BrasilOra''
Classe 8
.
Panelas de pressão, acendedores elétricos, alarmes .elétricos, alto-Falantes.
'nmperimetros, amplificadores para rádio, aparelhos de iluminação, aparelhos'
- de rádio, aparelhos de televisão. aparelhos de ventilação para edifícios, aparelhos elétricos para banho, aparelhes
etro-dinámicos; aparelho spara .barear, aparelhos -para instalações tele• ' nicas, aparelhos para ondular ou selaste os cabalai, aparelhos para pasteuri- sação de leite. aparelhes para torrar
pio, aquecedores elétricos, aspiradores
da pó. benlamins
Termos as. 722.267 a 722.269, de
• 29-10-65
J . 7. Cartolano S. A. Alumínio
• Empresa
São Paulo

aparelhos• de iluminação, aparelhos de
rádio, aparelhos de televisão, aparelhos de ventilação de edifícios, aparelhos elétricos' para banho, aparelhos
eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos , -para Instalações telefônicas, aparelhos para. ondular Ou secar os cabelos, aparelhos para pasteurização de leite, aparelhos para torrar
pão, quecedores elétricos.. aspiradores
de pó, 'benjamins
Casse 39
Para 'distinguir. Artefatos de borracha
borracha, artefatos de borracha' para
veiculas, artefatos de borracha , alo incluído, em antas classes: Arruelas, araolas, amortecedores, assentos para caleiras, borrachas' para aros, batentes de
cofre. buchas .de estabilizador; buthas.
'auchas para jurado, batente • de porta
'‘atente de chassis, bicos para marnadeiraa. braçadeira& bocais, bases para te.
iehmes.. borrachas para carrinhos tridur
&tais. ,borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas, cochlin
de motor, câmaras de ar, chupetas cor.;
iões massiços de borracha. c.abor para
ferrameatas. chuveiros, calca de .' bar,
racha, chapas e centros de Mein; cortas de' borracha.' cápsulas 'de borracha
bani, centro de mesa. calços' de borra
:ha para máquinas.' copos. de borricha
aara.:-.-frelos. dedeiras. ' idesentupidersi
-fiscos de mesa.. descanso oara 'pratos
encostos, ambolas. esguichos: - estrados.
esponjas de' borracha em - •guebrajactr
Para torneiras. fios • de borracha aia
fôrmas, de borracha. . guarnições para
móveis.. guarnições de borracha para
antomóvei& _ q uarniçilles para veiculo*.
iancheiraa --par
a escolares; laminas de
aorracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas. lençóis
Ir borracha. manoplas; naçaneta& proteores. para . para-lamas, protetores de
naraachoques. • pedai de acelerador pe.
tal de partida, persa para : Nokia*.
'ratinha"; pneumáticos: pontas de bar-acha ., para bengalas e . muletaa, • rodas
maseiças , iasdizioa, revestimentos de
'aorrachá rodas de • borracha para móveta: a sanfonas de' vácuo. • suportes de
àotor. taparas, do pedal .de breque. segarei:tato e -- taoladores. suporte:. semiautomático& suportes de ~MIO sais
fonas de Paetida, saltos.' solas ' e solado*
de borracha, surdinas de borracha para
a p licação aos floa telegráficos e- telah5tacos travadores de porta, • tilda&
tuba'. tampas de borracha para contagotas. tinas de borracha para elaboração
• ; de substancias guindou
•
Classe 50
Impressos em geral
Termos ns. 722.270 e 722.271, de
29-10-65
J. 3. Cartolano S. A. Alumínio
Empresa
São Paulo
•

perímetros, amplificadores • derádio, 1:alastras: brocas, tagornas. . baixelas,
aparelhos de iluminação, aparelho
s . de bandajal, bacias, baldes, botntamieres:
rádio„ aparelhos de televisão, apare- atiles; cadinhos, 'cadeados. castiçais, colhos de ventilação 'de edifícios, apare-. lheres para pedreiras, corrente:, cabide*,
lhos elétricos para banho, aparelhos chaves, cremone& chaves 'de 'Paratusos,
eletro-dinâmicos, . aparelhos para • bar- conexões para encanamento. colunas,
bear; aparelhos . para instalações . tele- caixas de metal para portões, cacos de
fônicas, aparelhos para ondular ou se- metal, chaves de fenda; chaves inglésa,
car os cabelos, aparelhos para -pasteu- cabeções, • canecas, • copos. cachepPuh
rização de leite, aparelhos para -torrar =troe. de • daesa. coqueteleiras. caixas
pão, quecedores - elétricos, aspiradores para 'acondicionamento de allreenros,
calderões: caçarolas, chaleiras, ca fatal.
de pó. benjamins
cai, conchas, condores; distintivos, do••
Classe li
Perragens, ferramentas de; tóda espécie. bradiças; enxadas, enxadões, cataras,
cutelaria em 'geral e outros artigos de •'engates. esguichos, enfeites para arreios.
metal. a saber: Alicates; alavancas, ar- •estribo: esferas para arreia& espuma.
mações '. de metal, abridores de latas. leiam: formões, foices. ferro pare cortar
arame liso ou farpado. assadeiras. açu- capim, ferrolhos. facas, tacões, fecha.
careiros; brocas. - bigornas. baixelas; duras terra comum a carvão, fruteiras,
bandeias, • bacias, baldes, b'ombonieres; tunas.' fôrmas pare doces, , freios paria
aulas; cadinhos, cadeados, castiçais, ca.. estradas de ferro... frigideiras: ganchos,
(heras para pedreiros. correntes, cabides. afelhas. garfos gancha, para guchos,
chaves; cremones, 'chaves de parafusos, gonzos para _carruagens; tniagnias; 114conexões para, encanamento, colunas, ama. laminas, iicoreiroa, latas de lixos'
caixas de metal para portões, canos de larras; machadinhas, moias pare porta,
metal, chaves. de fenda. chaves .inglésa. .molas para venezianas martelos, marè
cabeções. canecas, - copos, cachepot& retas, matrizes; navalhas: puaa, 'ás. tara.
centros de mesa, 'coquetelefra*. . caixas go& parafusos; pic8ea,- porta-galo; po,
°ara • .acondicionamento, de alimentos, ma regadores; serviços de chá e rad&
caldetões, caçarolas, . chaleiras, cafetei- seiras.. porta-pio.. porta-tolas. paliteiros,
ra& conchas. condor-ia distintivos, do- panelas anidaaas, ralos para pias. estai
bradiças: enxadas,' en.tadbes, esferaa serras. serrotes sachos' secarrolhas; asai :.
engates, esguichos. enfeiteis para arreios. suaras. talheres • talha-leiras, tortinezea, •
esbíboa, esferas pára arreias, espuma- cenazea, cravadeiras, teias de arame. toed
deiras
H, formões, foices, ferro para cortas teiraa, trincos tubos para encanamento,
capim ferrolhos. facas, . faceie& fecha- ;ilhoa oara portas • de correr, taças.
duras. ferro comum' a carvão, fruteiras. *!avessas • biribulos, ' 'casos, vasilhames,
verrumas
funil, fôrmas pare freios , para
estradas de ferro frigideir&s: gancho*
Termos as, 722.273 a 722.275, de
grelhas. , garfos, ;ganchos , para. qudroe
29-10-65
gonzos para carruagens insígnias; li1. 1. Cartolano S., A. Alumínio
mas, lâminas, licateiro.s.: latas de - lixo;
Empresa
jarras; machadinhas, molas para ' porta.
São Paulo
molaspara venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas' puas. pás. oregoa, parafasoi, picões, porta-gélo: pcs
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos para ' pias. reis:,
rei, regadores; serviços de chá e café
serras, serrotes, sachos, secarrolhas
Indústria Brasileirii1
,1011174. talheres,' talhadeira& .torquezea
tenazes. travadeiras, teias de arame, tor
aetra& trincos. tubos para encanamento
Classe -8
trilhos cora portas : de correr,. taças
&avessas. cu.-ibulos. vasos. vasilhames Placas ae • selenio, acendedores • elétras
cos, alarmes elétricos, alto-falantes, ama
• verrinaste '
perímetros. amplificadores de rádio,
•Termo n.° 722.272, de 29-10-65
aparelhos de iluminação, aparelhos de
J. J. Cartolano S. A. Alumínio
rádio, aparelhos de televisão, apareEmpress
lhos de ventilação de edifícios, apare.
São Paulo
lhos elétricos para banho, aparelhos
eletro-dinâmicos, aparelhos para .- barbear, apareiaos para instalaçõestele.
fônicas, aparelhos para - ondular ou secar os cabelos, aparelhos para pasteurização de leite, aparelhos para torrar
pão, quecedores elétricos, aspiradores
,
de pó. beniam:ns
Classe '39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veículos artefatos de borracha não ia.
clUidos em outras clames: Arruelas, ar
golas, amortecedores. assentos para cadeiras. borrachas para aros, batentes da
Classe 11
Ferragens ferramentas de tôda espécie cofre buchas de , estabilizador buchas
Indústria Brasileira
cutelaria sai cens, e outros artigos de buchas para flanela batente de Parta,
Classe 8
metal a 'saber Alicates, alavancas. ar batente de chassi', bicos para mar-findei.
Placas, de selenio, 'acendedores -elétri- macia,: -4e metal abridores • ie latas ma, braçadeiras bocais bises para teco', alarmes elétricos,- alto-falantes, am- arame liso ou farp ado assadeiras. açu lefones, borrachas para carrinios

Estivas 55 Expr_ess
bsdústria Brasileiri,'

Classe 8 -

Placas de selai°, bcendedores elétri- cal, alarmes elétricos, alto-falantes, amItarimetros, amplificadores de rádio,

-
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Publicação falta de acardo com o art. 130 da Código
Proariedade Industrial. Da data de. publiesra.0 começará a
torrar a prazo de 60 dias par-, o deferimento do pedalo. Durante esse prazo poderão aaresentar suas raosiebes co Iaaa e` aberta
bradoctal da Propriedade Industriai açudes que se alisarem prejudicados com a conceasão do registro requerld
triais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar. chupetas. cordões massiços de borracha. cabos para
ferramentas. chuveiros, calços de bor
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, capsulas de borracha
varar entro de mesa, calços de borraa para
para maquinas. copos de borracha
para trelas. dedeiras. desentupideiras
discos de mesa. descanso para pratos
encostos. ernbolos. esguichos estrados
esponjas de borracha em quebrajack
para arneiras, tios de borracha lisos.
Mamas de borracha, guarnições para
automóveis guarnições para veiculas
lancheias para :scoiares, lâminas de
borracha para degraus, listas de bar
racha. manopias. maçanetas, prateais
res para para lamas, procetores de
para-choques. pedal do acelerador. pe.
. ras para businas
dal de partida. pe
pratinhos. pneumáticos. pontas de borracha para bengalas e muletas. rodas
massiças, rodizios, revestimentos de
borracha. rodas de borracha para méa
vela santonas de vácuo. suportes de
motor sapatas do pedal lo breque, re
sembaio • isolador. suportes, sema
pneumáticos, suportes de cambio. sanfonas de partidas. saltos, solas e talados
de borracha. surdinas de borracha para
aplicaçao aos tos telegráficos e tateies
nicos. travadores de porta, tigelas
tigelas, tampas de borracha para conta
gõtas. tiras de borracha para elabore
Ga ° de substancias qutmaas
Classe 50
Impressos eu geral
1 ermo a.° 722.276, de 29-10-65
). J. Cartolano S. A. Alumínio
Empress
Sào Paulo

pão. guecedores elétricos. asp:radores
de pó. bana:asas
Selpla Indústria e Cutd&cio de
Senti-Condutores Ltda.
Tèrmus na. 722.277 a 722.282. de
29-10-65
I. Carrolano S. A. Aleminio
Empress

Indústria Brasileira
Classe 5
Aço em oruto. aço preparado. aço
doce, aço para tipos. aço fundido aço
parcialmente trabalhado. aço pálio aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhad.. couraças, estanho bruto.ou
parcialmenre trabalsado. ferro em bruto
em barra. terra manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhadu, gusa temperado. gusa nvileavel.
laminas de metal, lata eL11 fólra, latão
em Olha. latão em chapas, latão em
vergalhões. ligas metálicas, limalhas
magnésio, manganês, metais não rraba
lhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa. metais estampalos.
metais para sana. cague', e zinco
Clame 16
Para distinguir: Materiais para cometo

a5es e decorações: Aromaras. aralts
meta. azule/os, patentes. balaustres. trio
coa de cimento, bloros para pavimente
cio. calhas. cimento. cal. a& chama
mancai caibros caixilhos: colunar
-hum cara coberturas. caibas Agua
c.siras de descarga Para •firca edifica
:Cm premo/dadas. estuque. einu/soo de
asfáltico, asteca& esauad rfal edra
'tiras metálicas para construções. lama
lam de metal, ladrilhas. lambris, luva,
de Inação, lege& batotas. material do
ante contra frio e calor. manilhas, maa
• para raveatimearos da Pa radas. ma
-eiras para coontrucOes. ants' aieol. Pra
afuroa de base as faltai°. produtos par
•0811111t laxpenneabilisante. ai IT28111011
sai de cimento e cal. hidráulica oedre
milho. produtos betuminoso* imperara
silizantes liqaidoe au sob outras tornai
"ara revestimentos e outros como sai
:onstruções, persianas. p lacas Para as
v iseentação, aças ornamentais de dClasse 3
Placas de selénio. acandedores ~ta- acato ou gemo ara tetos e paredes
co& alarmes elétricos, alto-falantes. am- •?apel para forrar casas massas ardi
eidos para uso nas construcões par
perimetros, amplificadores de rádio. -luta&
portas, po.saes pisos. soleiras
aparelhos de iluminsçao. aparelhos de
rádio. aparelhos ck televistio, apare- Iara portas. taolos habita à *onerei°
lhos de ventilação de edifícios, apare- aias,. para coberturas. Calcas diria
Los elétricos pare banho. aparelhos Mus. tacos, tubos de ventila-alo. MO
eletro-dinámicon, aparelhos para bar- sues se cimento. vaus, vigamento.
vara;
krar, aparelhos pa-a instalações tela.
ticas, aparelhos para ondular ou se.
Cá** 11
mar os cabelos, aparelhos para pasteti- Par. dadagair: Veicular e suas parte,
sarnçao de leita. aparelhes para torrar :ntegrantes: Aros para otemiera, auto

1

móveis auto-caminhões aviões, amor

laaliss n.9 722.283. de
tecedores, alavancas de câmbio, braços
Checokile Prink S. A.
breques, braços para veiculas, bicicleSf:o Palio
tas, carrinhos de mão e carretas, canas
nhonetes, carros ambulantes, caminhões
carros tratores, carros-berços carros
tanques. carrosarrigadores, carros. Carroças carrocerias. chassis. chapas cir
:ulares para veiculas. cabos de veiculo:.
:arredios. para veiculas. direção desii
jadeiras. estabos, escadas rolanes ele
',adores para assagetros e ara carga
IND. S2ASILEIRA
engates para carros, eixos de direção
(retos, fronteiras para veiculas. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, moia,
motocicletas. matocaigas. moto furgões
.odat para bicicletas. anos para bicicleC14,,e 41
,as. reboques. radiadores para veiculas
kdaelt,.s. eon.
manivelas, navios ónibus, para-choques Para distinguir:
feitos,
baios.
carameles.
s,.quilhos.
dopara-lamas. para-brisas. pedais pontões
rodas para veiculas. selins. tacteie,, ti- ces, beln'..7or.s. choeo!..n.,:.. e doces ein
caldas
rantes para veiculas, vagões, velocipetes. varetas de contrate do "(odor e
Têm° n.° 722.284. de 29-10.65
nrelerador tréfeis. troleibus. varara de Klimax Ind. c Com. de Artefatos Je
carros e toletes Para carros
Surradut
Classe 39
Para casunguiri Artefatos de borracha.
borracha. artefatos de borracha para
veiculo& artefato§ de borracha aio Iacluidos CA) outras classes: Arruelas. ar.
golas. amortecedores, assentos para ca.
detras. borrachas para aros. parentes de
cofre, buchas de estabilizadas buchas
buchas para jurado, batente de porta
batente de chassis, bicos para tnamadei
ras, braçadeiras. bocais. Nasca para te
idónea borrachas para carrinho' iodas.
triais. borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas cachar
de motor, câmaras de ar, chupetas cor
dões alassiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calço, de bor
racha. chapas e centros de mesa. cor
das de borracha, cápsulas ae borrachs
para centro de mesa. calços de borracha para máquinas, copos da borracha
para freios, dedeiras desenrupidetras
31
discos de mesa. descanso mera pratos Para distinguir: Lona:: jr freios. gaencostos. émbolos. esguichas estrados cheta& anéis de v‘iiiação. canaletaa
esponjas de borracha era quebrajach corre.as de tran,,ini,,,-10. co:.para torneiras, tios de borracha liam &tes. de porta nadas e das partes tios•
fôrmas de borracha. guamikbes bata antom6vels e correias lie ventilaciar
lancheiras Para escolares. latinas de
Tanino nd 722.2.5. ri; 29-10-65
borracha para degraus. listas de aorta
Companhia de Cignrrns
dia para janelas e para Goma lançaiSi',
de borracha. manoplaa ma. areias aro
teores para para-lamas oro:acorra ta
para-choques. pedal le aze.p.ador
dal de ;sortida peras barnapratinhos pneumáticos. pontas de boi
móveis. guarnições * borracha par:
automóveis. guarnições naris .
racha para bengalas e naraia. toda•
revesr menros
borracha, rodas de JOrrieC sr• asas *á
veia. sanfonas e., vácuo su portes de
motos sapatas do vedai 7,0 ...r•Que
embalo e isoiados. augrates semioneinnaticos R...portes de . Smaio sag.
1.1
fonas de partida saltos, sola* solados 1
1 .:r.: zid,irru.
si.s
acendedu:
de borracha. surdinas de ..orra: ha nata 'Cigarros.
aplicadt aos fios te!egrá‘io, e telefti iarom.nizatios para ttnn.inw, bok.s para
meos. travadores de aorta. taparia fumo. bolsas para rap,s . • ithieullot.. cat.tubos. tamisas de borrachá. paro -rata ' teinIS pai na 111111(1. ell.rwas i,gn.reirns.
gotas t.na, de borracha oara elat.oraOle .Çjnzeir,,c. estojos nant caslumi.o. filtros
Ziriá v §:1. ." nr•a nparaaars baiiidos e para p!tetrus. lo4loreiras de bolso, iade •i/alivias oaara ai
mieiros p-ina para cigarros. piteira,.
C! -,e 50
ponreir.,a de cachimbos. poria-charutos.
i
Imp..escos em geral
r . ys& saers, p-irs fumo
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•

Termo n.- 722.2a0, de 29-10-65
Companhia de Cigarros Braptoba
São Paulo

Termo n.° 722.288, de 29-10-155
Ccaripanhia de Cigarros Brastoba
São Paulo

HONG KONG

[

IND. BRASILEIRA

L

Classa
Cigarros, acendedores para cigarros.
aromatizados para fumantes. bolsas para
fumo, bolsas para rapé cachimbos. carteiras para fumo, charutos, cigarreiras.
cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros
para piteiras, fosforeiras de bolso, isqueiros, palha para cigarros, piteiras,
ponteiras de cachimbos, porta-charutos.
rapé, sacos para fumo
Termo n,° 722.287. de 29-10-65
Companhia de Cigarros Brastoba
•
-São Paulo

Termo n.° 722.294, de 29-10-05
Rádio Mensagem Ltda.
São Paulo

VENSACIEM
-

FUJIYANIA

Classe 33
.Para distinguir: serviços de rádio e
difusão

IND. BRASILEIRA

Termo n.° 722.295, de 29-10-65
.(Prorrogação)
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellachaft
República Federal Alemã

Classe 44
Cigarros, acendedores para cigarros,
aromatizados para fumantes, bolsas para
fumo. bolsas para rapé cachimbos, car.
leiras para fumo, charutos, cigarreiras.
cinzeiros, estojos para cachimbo. filtros
nara piteiras, fosforeiras de bolso. is.
queiros, pana para cigarros, piteiras
ponteiras de cachimbos. porta-charutos
rapé, sacos para flano
Termo n'.° 722290." de 29-10-65
Companhia de Cigarros Brastoba
São Paulo

1

IND. BRASILEIRA

pRORROGAÇÃq

BENZOF ORM
FENATEB—À-.1
ClasÇe 1
Corantes para tecidos
Termo n.° 722.296. de 29-10-65
(Prorrogação)
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
República Federal Alemã

PRORROGAÇA0

BACANA

r

IND. BRASILEIRA
Classe 44

#•nn••••n••nn•fflommen.............n~•n••••nn

POKER

Isknne ornerial
Termo u. 722.292. de 29-10 65
Rádio Educadora de São Carlos Lida.

São Paulo

IND. BRASILEIRA
EllICADORA TZ
SAO CARLOS
Classe 33

ralasse 44

•

•

VET

i

,

COMPANHIA DE
CIGARROS BRASTO BA

(Prorrogação)
1. R. Geigy S. A.
Suiça

•

Cigarros. acendedores , para cigarros,
Classe 44
aromatizados para fumantes, bolsas para Artigos para fumantes: Ciarreiras. cia
fumo. bolsas para rapé cachimbos, car- zeiros. cachimbos, carteiras para 4umos
teiras pana fumo, charutos, cigarreiras, charutos, cigarros. cigarrilhas, filtros
cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros para itelraa e para cigarros, fumo , era
para piteiras, fosforeiras de bolso. is- falha ou em corda, isqueiro, piteiras
ateiras. pal'aa para cigarros. • piteiras.
tubos de cachimbo, rapé e tabacos
ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
Termo n.° 722.291, de 29-10-65
rapé, sacos para furrio
Companhia de Cigarros Brastoba
Termo n. 722.289, de 29-1.0-65
São Paulo
Companhia de Cigarros Brastoba
São Paulo

Termo n.° 722.299, de 29-10-65

PRORROGAÇÃO',

•

LONGA VIDA

oalitre do Chile, sulfato de cobre pare
tina agricolas e veterinários, defumadorei, desentetantes, inseticidas, preparações ou subafanclas gulimicas usadas •
para fins sanitários, soluções e preparações ara lavar animais, rearações me-,
clicinals ara fins veterinários. Mostarda
ara fins veterinários, rodutos guimicos
para prevenir as moléstias do gado, substâncias químicas para ins veterinários, etc.
•

r

Classe 2
Inseticidas, fungicidas e semelhantes
para a lavoura
Termo n.° 722.297. de 29-10-65
(Prorrogação)
J. R. • Geigy S. A..

,

Suiça

PRORROGAÇÃO

D OSULFIN.A
•
Classe 3
Preparado nti-infeccioso á baae de
, sulfonamidas
Termo n.° 722.298. de 29-10-65
(Prorrogação)
,

J. R.' Geigy S. A.
Suiça

PRORROCAOÃO

Classe 3 •
•
Preparado para o tratamento da
tuberculose
Termo n.° 722.300, de 29-10-65
(Prorrogação)
Farbcalabr ; ken Bayer Aktiengesellschaft
República Federal Alemã
-Casa l

PRORROGAÇAO

Alkydon
•

Nlasorveutes, acetona, ácidos. acetato",
agentes guimicos para o tratamento e
loradic de fibras, tecidol couros e -aim' ft icae! áciva raz. álcool. albumina,
ã:tas. aturam. alvaiade. alvejantes iainstrials, aluminto em p6 amoedem°,
uni-incrustantes. anti-oridantea, anilviidantea, soti-corroslvos. antl-datouva. es. azotatos, água acidu la da Para
icursulaclores, água azigsnada paro
:int Industriais, amónia: banhoo para
galvanizaçáo. benzina, besszol, betumes.
bicarbonatos de sódio. de pot/mire cai
virgem carvões. carbonatos. -cataramloto.; deacorantes. desincrustantes, d3-'
çolveates; emulsões fotográficas, taroire, Etc. . esmaltai estereatos; lesta /limes sensibilizados para fotograiloa. %an dare*, formol, fosfato' industrial, Motoros industriais fluoretos: galvanizadores, gelatina para fotografias e phatata,
ris. glicerina; •hidratos.' hidroaulfitoe;"
impermeabilizaates. ioduretost lacas:
lianas para pintura, magnésio, KW :maio; nitratos, neutralliadores, biboca-

iuloses áridas. oaidantes. óleos paro

abaco manufatura ou uão, artigos Para disanguir: serviços de rádio e
-Untura. óleo de linhaça: produto& qui.31{AMINON
. difusão
fumantes, exceto papel (classe •
•
wicoe para impressão. potassa Influasaber: Acendedores de cigarros, charu
trlal, papéis emulsionáveis para a
Tèrouo n,' 722.293,. de 29-10-65
tos aromanaadores para fumantes, boi,
tografla, papéis de turnesol, papéis LeClasse
Rádio Mensagem Ltda.
sas para fumo. tabaco e rapé, boquilhas.
Subeáncias e . preparações - gut:nicas aolrliticos • heliocopistes. • prikulie
São Paulo
cachimbos cigarrilhas, cinzeiros: filtro..
ducha na agricultura e na rorticultura seasfvela papéis pM. otegrafia i sai.
RAI10
para piteiras fosforeiras. ,inno manufa
ia vete-iná-la e para fins sanitários, as- 'Ases de laboratório, pigmentos, poisava,
sim • descriminadas: óleos de alcatrão a& 'redito:Á para a conspoalklio
airado ou . não: isqueiros: portacharu
LTLA.
tos, palha para cigarros, lareiras pua
/lcoolato vulnerário, produtos para dee Isento, preparsaihts para fotogrialis,
zrutoe de anmais e vegetais daninhos produtos para niquelar, pratear • a••••
tairas de cachimbos e porta-cigarros
• Nome comercial

w,
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'lã

mar produtos para dilui/ tintas propala
reativos, removedores. reveladores
Gaba° neutro. sina. salicilatos. secantes
*Meatos, soda cáustica, soluce** gut
aricas de uso industrial. solventes, sal
atoai tintas em pó, liquidas. sólida:,
ou. pastosa, para madeira ferro. pare
des. contruções. decorações, couros, te
Chias, fibras, celulose barcos e vef
calos tater industriai thiner
Térrno it." 722.301, de 29-10-65
Lufesa Indústria e Comercio de Decorações Lide.
Guanabara

panelas roldanas raios vara oias. rell1
tes. regadores; serviços de chá e case
Narras, serrotes. sachos. aecarrolhas.
;ouras, t uberes talhaaetras, forgurzes
enazes, ravsdriraa teia, de arame. to"
.etras. Mn. os tubos oara encanamentu
ri!hus oara portas dr correr taças
-avessas ru.-ihuhm. vasos. vasilh.mies
verrumas
Têrmo n.° 722.301. de 29-10-65
Indústria de Calçados Arte. S. A.
Guanabara

(PRORROGAÇÃO)

LUFES JI

COELHO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEMA

Classe 34
Artigos da cla.N.se
.
Tèrmu n.° 722.302. de 29-10-6§
Orlando Paixão
R:u de 'anexo

Classe 36
Calçados
Termos ns. 722.305 e 722.306, de
29-10-65
r_nmpanhia Uitragaz S. A.
São Paulo

FcLHA
DE IGUAÇU
Cla.sse 3?
Uni 'ornai impress,
Ténno n. 9 *22.3.03.
'29-116:6
-57Colorado — Rárl'o e TdrViSii0 S. A.
São Paulo
•

COLORADO"
INDOSMIA EflA8IIBIRA

Vimos as, 722.310 e 722.311, de
29-10-65
Companhia U:tragaz S. A.
São Paulo

Te.trto n.' 722.318. de 29-10-65
Indústria e C.ixnerc:o de Bebidas Primor
Ltda.
São Paul

PRORROGAÇÃO

IILT GAZ
O GAZ INGAINRAFAPO
Classe 47
Gás liquere'to. combustível e aeSnnado
ao aquecimento
Classe 8
Fogões. togar( i ros e aquecedores
Termos ns. 772.312 e 722.313, de
29-10-65
Companhi-i Il'i raenz S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

Classe 42
Aperitivos à base de alcachofra
Termos os. 722.319 e 722.320. de
29-10-65
Cntrobrasil S. A. Pro-lutora e Distribuidora de Frutas
São Paulo

Classe 8.
fogareiros e aguei:toem-o
Indústria Brasileira
Cla.ss.e 47
Gáz liquefeito, combustível e destinado
Classe 41
ao aquecimento
Sucos de frutas, 6:eos essencia's, conTêrmos tas. 722.314 e 722.315. de
servas e n rodutos cítricos
29-10-65
Classe 42
Companhia Ultragaz S. A
Para distinguir: Aguardentes. aperiti
São Paulo
vos, an:z. bitter. brandy. conhaque. ce,
velas fernet, genebra. gin. kumel, lico
Classe 8
res. nectar. punch pipermint. rhuni
Fogts-,.s
. , fogareiros e aquecedores
PRORROGAÇÃO
sucos de frutas sem álcool. vinhos, ver.
Classe 11
mouth vinhos espumantes. vinhos
Garrafas, garrafões e cilindros de ferro
quinados e wh:sky
ou aço; chapas de terro galvan.zadas
Térmo n.° 722.321, de 29-10-65
Termos na. 722.307 a 722.-309, de
Cntrobrasil S. A. Produtora e Distrl
29-10-65
Classe 11
louidora de Fre,
1"-nmpanhia Ultragax S. A.
Garrafas. garrafões e cilindros de ferro
São Paulo
São Paulo
ou aço: chapas de ferro galvanizadas
Classe 43
Para distinguir: refrescos e refrigeran.
Classe 47
Gás liquefeito, combustivel e destinado tes. guaraná. gasosa. água tônica, águas
ao aquecimento
artificieis, xaropes para refrescos. be. PRORROGAÇÃO
Térmos na. 722.316 e 722.317. de bidas espumantes, sucos e sumos de
frutas para bebidas não alcoólica&
29-10-65
sifões e sodo litnonada
Companhia Ultragaz S. A.
São Paulo
Termos na. 722.322 a 722.324, de
29-10-65
Cntrobrasil S. A. Produtora e Dbtri•
PRORROGAÇÃO
buidora de Frutas
São Paulo
AelsO0
n
ows
se

Clame 11
Ferragens ferramentas de tóda espécie
cutelaria em gerai e outros artigos oe
metal. a aber: Alicates, pliavancas, ar
mações de metal. anridores de latas
arame liso ou ramado assadeiras açu
careiros: brocas, bigornas: baixelas
bandeias. bacias. baldes. homhomeres:
heras (tara oedreircm, correntes cabides
chaves: cremona chaves rie parafusos
conexões para encanamento. colunas
caixas 4 . metal nas. portões, canos de.
metal chaves de fenda chaves englêsa
cabeções. canecas comia. cacheoota
centros de mesa coctueteleiraa, caixas
para • acondicionamento de alimentas,
cdderões caçarolas chaleiras catarei.
ris conchas condores: distintivos, do
bradicas. ettxmiaa enxadões esferas
engates mauichos enfeite: oara arreiga
eatr-Noa. catei • para arreios. tispinta
deras formões foices ferro para cortai
O 4A
ca pim ferrolhos facas facões fecha'duras. ferro comum e carvão fruteiras
!unis fôrmas para doces. frelot mora
entradas de ferro. frigideiras: (lancho'
Classe 8
_gretas. mirto% g anchos oaels qudrot
Fogões, fogareiros e aquecedores
•
gonzos tiara urre:mien* Inslanies:II
mas lántinas *tenreiros latas 4 lixo
aasse 11
Indústria Brasileir-a
farras: machadinhas, molas tiara Dons Garrafas, garrafões e cilindros de ferro
Classe 8
Classe 42
Fogões, fogareiros e aquecedores
apoias tiara venezianas, martelos mar ou aço; chapas de ferro galvanizadas
retas. matriz" navalhas nuas Mis. nre
Classe 47
Classe 47
Para
distinguir:
Aguardentes. aperitiisoa. oaralurnis picões aorta oélo:
Gás liquefeito, combustivel destinado Gás ilanefelto. combustível e destinado vos. an:s. bitter. brandy. conhaque, Ler.
minus oura -não sorta-loias
UM aquecimento
ao aquecimento
vejas. fernet. genebra. gira. kwrel, Uca

1111:111/ACMC
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ourar •

Termo n.° 722.334, de 29-10-65
reá. nectar, punch pipermint, rbum, fônicos. rádio-televisionados. peças tea— Indústria e Comércio de
frutas sem álcool, vinhos, ver- trais e cinematográticas, programas cir"
Plásticos e Eletrônicos Ltda.
censes
mouth. vinhos espainautes, vinhos
Guanabara . . •
quinados e wh:sky
Termo n, 722.329, de 29-10-65
Classe 41
Johnson 6 Johnson do Brasil, Produtos
Sucos de frutas, õkos essenciais, cooCirúrgicos Ltda.
servas e produtos cítricos
'São Paulo
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais:
Classe 8
- caldo de cana, caldos ik frutas; guaAparelhos de interconiunica0-J, ampliraná; refrescos, refrigerantes; soda; xaficadores de rádio, amplificadores de
ropes para refrescos
rádi&telefone
Termo n.° 722.325, de 29-10-65
Termo n,°. 722.335, de 29-10-65
lohncon (.1 Johnson do Brasil, Produtos
•
•
Classe 32
Lanificio Inter-Americano S. A.
Cirúrg'cos Ltda.
Almanaques, . anuarios, álbuns impres.
Guanabara
São Paulo
sos, cartazes, catálogos, jornais nacoriais e estranReiros, publicações Impressas. revista. Propaganda em rádio
televisão. jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e c.nematográficas
- e revistas Impressas
Classe 22
Termo
n.° 722.330, de 29-10-65
Classe 32 .
Pa._
Fios de lã em novelos
Para distinguir: jornais, revistas, livros roluison 6 Johnson do Brasil, Produtos para trabalhos manuais, linhas para co•
Cirúrgicos
Ltda,
•
•
e publicações em gerai, álbuns, progra-n ser em carreteis, linras em meadas ou
São Paulo
atas musicais. radiofónicos e- peças teanovelos, linhas brilhantes, fios de seda
trais, programas para televisão e proem meadinhas. novelos ou carreteis
duções cinematográficas
• Termo n.° 722.336, de 29-10-65
Termo n.° 722.326, de 29-10-65
Lanifício 'Intcr-Americano S. A. Johnson Cl Johnson do Brasil, Produtos
Guanabara
Cirúrgicos Ltd?
• • - São Paulo
C..lasse 32
Para distinguir: Almanaque..
anuários, álbuns, impressos, boletins. catálogos, edições impressas, folhetos, !or.'
nais, livros impressos, publicações im.
•
Classe 22
pressas, revistas, órgãos de publicidade
Fios de algodão, cãnhamo, -juta, lã,
Termo n.° 722.331, dt 29-10-65
Classe 32
nylon, • fios plásticos. fios • de seda naJohnson ô Johnson
Almanaques. agendas, boletins, moletms
tural e rayon, para tecelagem, para
. Estados Un.dos da América
impressos, crônicas, folhetos, jornais,
bordar, para costurar,tricotagem e crovros, peças cinematográficas, peças teafios ' e linhas para pesca, linhadas de
,
trais programas de televisão e revistas
• • aço para pesca
• 1111COS de

Termo n.° 722.339, de 29-10-65
Lanifício Intcr-Americano S. A.
Guanabara

ES

GO-LDVOX"

BebCjohnson 66

- Classe 22
Para distinguir: Fios eia geral para
tecelagem e para uso comum. Linhas
para costura, bordados e tricotageni.
Pios de aldociAo, fios de linho. cãnha.
mo e luta. hos de seda natural. ratona
e fios de là para tecelagem. para Igordar. para costura. tricotagem e para
crochet fios plásticos e fios Si celulose. Linhas para /5C1Ca
722.340, de 29-10-65
Termo
Germano Dockhorn S. A: Agricultura,
Indústria e Comércio
Rio Grande do Sul

Bebê Johnson 67.

TAORMINA
,

Br'ebêtr66%

Termo n.° 722.327, de 29-10-65
Johnson
Johnson do Brasil, Produtos
Cirúrgicos Ltda
São Paulo

Termo n.° 722.337, de 29-10-65
Lanifício Inter-Americano S. A.'
"
Guanabara

SPLENDORE

e b 67
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas.
Classe 3
. anuários, álbuns impressos . boletins Catálogos, edições iMpçessas, revistas. ór.
T'Jmo n.° 722.332. de 29-10-65
gãos de publicidades, programas ra fio- Golden — Indústria e , Comércio
fónicos, rádio-televisionadm retas tea
Plásticos e Eletrônicos Ltda.
trata e cinematográficas, programas cir.
Guanabara
canses
Terrn on.°- 722.328, de 29-10-65
Johnson 6 Johnson do Brasil, Produtos
Cirurg'cos Ltda.
São Paulo

'

Bebê Johnson 65

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques agendas
anuários álbuns impressos boletins ca:
- logos edições impressas revistas ôrgãos • sie publicidades. piogramas radio I

.

Classe 50
Aparelohs eeitrônicos e art; gos plásticos
Termo n.° 722.333, de 29-10-65 •
'Camisaria Pránor Lida,
•
•
Guanabara

.
ClasSe .• 36
modas e confecções

REI DOISUE
Classe 41
Laticínios de té.l a a espécie, a saber:
gt.eijos, requeijão, coalhada, creme,
manteiga e doce de leite
Tenrno n,° 722.342, de 29-10-65
Germano Dockhorn S. A. Agriculturas
Indústria e Comércio
Rio Grande do Sul'

:lasse 22
Fios em geral, para borda go e tricota•
geei: fios era geral para tecelagem e
uso comumá fios de lã ou pelo em
meada ou novelo. torcida ou não; fios
de Ia ou pêlo. érn *meada ou novelo
Classe 41.
para bordado, costura, croché ou tricô;
linhas de costura, para bordar e part. Latici...as de tõtla a espécie, a sabert
queijos, requeijão, coalhada, creme. ..
tricotagem
••
manteiga e doce de leite
Terra mi. 722.338, de 29-10-65
Termo
n.° 722.343, -de 29-10-65 .
Lanifício Inter-Arnericary. . c s.
Televisão Excelsior Rio S. A. ' Guanabara
Guanabara

RAINHA DOSUV,

de

GOLDEN"

'')RIMOR

Nome comercial
Termo n.- 722.341, de 29-10-65
Germano Dockhorn S. A. Agricultura
Indústria e Comércio
Grande do Sul

'

AFRODITE

Classe 22
Fios em geral para tecelagem e pare
uso comum; linhas de costura, para
dar, para tricotagem, (exceto barbaste)

•

s
E: A . Suit
gime 39t

Programa de tebet'ilego ti iredlOfdliel
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Publicação feita de actirdo com o art. 139 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a correr o prazo de 60 dias para o deferimer.to do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departammie •
Nacional da Propriedade Induatrial aqueles que se julgarem prejudicados com a comado do registro requerido
Têrmo n. 722.344. de 29-10-65
Detphim Saltita de Oliveira
Guanabara

Termo ri.° 722.349, de 29-10-65
Indústria e Comércio "Delrcusi" Ltda.
Rio de Janeiro

Tèrmo n.° 722.353, de 29-10-65
Adam Opd Aktiengesellschaft
Repúblic:a Federal Alemã

toucas, turbantes. ternos,, uniformes

e vestidos
Têm) n.° 722.357, de 29-10-65
(Prorrogação)
Cesar Santos b Cia. Ltda,

.afici;. Nõnài. Rià

Porá
attamow.clo

Classe 33
Titulo de estabelecimento

1

Vulto n.° 722.345. de 29.10-65
Delphim Salmo de Oliveira
Guanabara

BI

t..
Classe 18
Para distinguir armações e munições de
guerra e caça: Alfanges. arpões, balas.
Cla:sse 33
baionetas, canhões, carabinas. 'chumbos
gráfica. Impressora. ed:tora e livraria para caça, cartuchos dinamite, espoletas
explosivos. espingardas, tusis. fogos de
Termo n. • 722.346. de 29.1065
artslicios, metrahacloras. pistolas, 01Delphiia Soluto de 01.veira
,,ora, punhal, evolver
CloPnahara
"Reino n. • 722.350. de 29-10-65
Anilando Bastos Torraca e Joacitax
Rosenburg
Gpanabara

094,„\N

FUSCABAR
Classes: 8, 33. 40, 41, 42 e 43
Coniunto de arrnár:o, geladeira, bar
adaptado em veiculos. conten:lo ingredientes a'anenticios. bebidas alcoólicas e

refr:gerantes
Tèrmo n.° 722.351, (1.1 29-10-65
Classe 33

Cartonagem Campo Bom Ltda.
Rio Grande do Sul

Gráfica, inn presNora. ed tara e livrarlz
Teimo n.° 722.347. de n-10-65
Pinheiro Ramos ti Cia. Ltda.
Guanabara

\sci#

(rs9

Classe 10
EletroCardiógrafo
nerno n. • 722.345. de 29.10-65
Raildes Batista dos Santos
Guanabara

PENTE BAIANO'
Classes: 33 e 48

Titulo

de

estabelecimento

Clas.se 21
Veculos terrestres, aéreos e marítimos.
caminhões, bicicletas e suas partes integrantes
Tértno n. • 722.354. de 29-10-65
Porfirio José Correia de Barros
Guanabara

AUTO MECÂNICA

ROSANA
Classe 33
Titulo d . estabelecimento
Termo n o 722.355. de 29 . 10 65
Fundo Nacional de Desenvolvimento
Económico
Guana ha ra

Nome comercial
Termo n.• 722.352, de 29-10-65
Editora Paulo de Azevedo Ltd,
Guanabara

Térmo n • 722.358, de 29-10-65
(Prorrogação)
Ccsar Santos ti Cia. Ltda..

Pará
FRGAROGAÀ‘i

FUNDO NACIONAL
DE DESENVOIMMENTO
ECONÔMICO
Classe 33

Titulo de estabelecimento

Cartonagem .
_.
Campo Bom Ltda.

Classe 3
Preparado para ser usado na medicina
e na 'atuária

Hèreno n. • 722.356. de 29-10-65
—
Honassa Boutique Importadora Ltda.
Guanabara

IMMENB MIEM
.• • -n•• MIS

FM UM Ws...4

Classe 3
Preparado para ser usado na medicine
e na /armaria

nem° ri. 722.359, de 2910-65
Classe 36
(Prorrogação)
Para distinguir Artigos de vestuarlos
Cegar Santos i; Cia. Ltda.
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Pará
aventais. olpargatas. anáguas. blusas
horas, botina., blusões. boinas, babarflRORROCACili
douros. bonés, ca pacetes. cartolas, carapuças, casacão. coletes. capas, chalea.
cachecols. calçados. chapéus. Cintos
cintas, combinações, corfflahos. calças
de senhoras e de crianças. calções. calças. camisas, camisolas. cam.se tas
cuecaa. ceroulas. colarinhos, cueiros.
saias. casacos, chinelos dominós. echarpes. fantasias, fardas para militares CO4411813. fraldas. galochas gravatas. carros. logos de Muerte, jaquetas, laquis.
luvas, ligas, lenços. c:mm(55. meias.
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas. penhoat pu!over, palermas.
palmas. pouches. polainas pijamas. punhos, perneiras. quinamos "cardos.
robe de chambre. rolpão. sobretudos
Classe 3
suspensórios. sáidas debanho, sandálias Preparado para ser usado na medicine
Classe 38
Cadernos em geral cem co sem pauta sueteres +horta. sunoas. stolas co slacks
e na lambia

a
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rublicaçao feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
nepartarnente
, - corre. a prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante *Use prazo poderão apresentar suas oposições ao
!racional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a conoesetu3 do registro requerido
Térmo n.9 722.360, de 29-10-65
(Prorrogação)
Organização Leão do Norte Ltda.
Bahia

Termo n.9 722.364, de 29-10-65
Cia. Industrial e Mercantil "Casa
Fracalanza"
Guanabara
DUSTRIAL E—MERCANTIL!
%-e•

l(PACRROCAC:NR,
4114'41, -."`Nk.2,-.0k

CASA FRACALANZA:".

WiTE DO-NOSTS

Tèrmo n.9 722.367, de 29-10-65
Incorel — Instalações Construções e
Representações Ltda.
Rio Grande do Sul

1NZ C. RE

tn
419~~"•"'44201"
Indústria Brasileira,\

Nome "comercial
Classe 16
• Term'os ris. 722.365, de 29-10-65
Classe 3
Taft Mafazines S. A. — Comércio e Para distinguir: Materiais para construEspecialidades farmacêuticas
ções e decorações: Argamassas. argila
Indústria
Têrmo n.° 722.361, de 2940-65
areia, azulejos, gatentes, balaustres, ttio
Rio Grande do Sul
(Prorrogação)
cos de cimento. bloios para pavanenta;ao calhas, cimento, cal, cri, chapas
Olympio Teixeira de Carvalho
isoish.tes caibros. caixilhos; coivaas:
Balda
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas. caixas dágua
caixas de descarga para etizos. edifica.
alka premoldadas. estuque, emulsoo de
aase asfálttco. estacas, esquadrias, estruClasses: 12. 13, 22. 23. 24. 29. 30. 33, turas metálicas para construções. lama.
as de metal, ladrilhos, lambris. luvas
.34, 35. 36: 37 e 48
de junção, 'ages, iageotas. material IsoPara distingu-ir: Botões alfinetes comuns, lante contra trio e calor, manilhas, mas.
fechos corrediços e demais miudezas de na para revestimentos de paredes, naarmarinho. — joalheria e artigos de Jeiras para construçõv mosaicos, pro.
metaia preciosos, semi-preciosos e suas
imitações, usados como adornos: pedras Jatos de base asalltico, produtos para
preciosas trabalhadas e suas imitações. tornar impermeabilizantes as argamas— Fio em geral para tecelagem e para sas de cimento e cal. -hidráulica. pedraprodutos betuminosos, tropermesuso comum. Linhas de Costura, para aulho.
bilitantes
liquidos ou sob outras formas
rtaXiteto amam ra crustas
bordar, para tricotagem .exceto barsanam nau
•
bante. — Tecidos" em geral. — Arte- para revestimentos e outros como nas
fatos *de algodão: cânhamo, linho, luta. •:onstruções, peraianas, placar para paseda. lã e outras fibras. — Escovas vimentação, aças ornamentais de cl'
comuns, espanadores e vassouras. -- acato ou gesse ara tetos e paredes,
Classe 3
Substancias químicas, • vacinas, bio-cul- Guarda-chuvas, bengalas e suas partes aapei para rorrar casas, massas andturas e outros preparados para serem integrantes. — Vestuário em geral. -- lactas. portas, po r tões, pisos, soieiras.
Tapetes. corarias e panos para assoa-' >ara portas, tijolos tubos de concreto
usados na medicina e na farmácia
lhos e pçaredes. Linóleos. oleados e en- `telhas, tacos, tubos de ventilação, toe•
Termo n.9 722.362, de 29-10-65
cerados. inclusive para instalações hos- que de cimento, vigas. vigamentos •
•
(Prorrogação) •
p:talares. — Couros, e peles preparados maios para uso nas construções, parvare*
Souza,. Seabra 6 Cia. Laia:
ou não. Artefatos de couros e peles.
Guanabara
— Artigos de vestuário de tôda aorte,
Térnio n.a 722.368 .de 29-10-65'
inclusive de esporte e para crianças Cacimba • Filmes — Produtora e Eas(fraldas. cueiros) . — Roupa de cama
tribuidora Ltda.
PRORROGAÇÃO
São Paulo
e mesa, incluaive cobertores. Toalhas
de uso pessoal. panos de preto e análogos. — Perfumaria, cosméticos. dendricios, 'sabonetes e preparados para o
cabelo. Artigos de toucador e escovas
w
Indústria Brasileira
para os dentes, unhas, cabelos e roupa
Termo ta° 722.366, de 29-10-65
Clara Comércio e Indústria Irmos
- Classe 3
Azevedo S. A.
U'm' produto farmacêutico indicado como
MMas Gerais
bactericida
Termo n.° 722.363. de • 29-10-65
(Prorrogação)
Impes Maia E, Cia.
Pernambuco
k'2•. •
a a ss e 8

Epsom Magazines

ASSECLORAN

.0

\c‘

PRORROGACAO

REGULAM
d5.S0'21"3c3

Casse 3 •
Um prodato farinacéutico usado no tratamento das dismenorréas e suas manifestações

inerva
Indústria Brasileira
•
Classe 32
jornais, • revistas, livros e publicações
e ingerai álbuns, programas radiofôna
cosa peças teatrais e cinematográficas
Tarrno n. 9 722.371, de 29-10-65
Fundição Santana Ltda,
Minas . Gerais •

Santana
Indústria Biasileira
•
Classe II
Ferragens em geral, cutelaria, fundição
niecanica de feri- oe bronze, fabricaçao
de artefatos de metais
Tarmo n.° 722.372, de 29-10-65
(Prorrogação) .
.Sociedade Importadora e Comercial
Ama-Mar Ltda.
São Paulo

•

Para distinguis: . Aparelhos elétricos, instrumentos cientifico& instrumentos . e
aparelhos para fins tais: Craves, soque
ree tomadas, fios, disjuntores, painéis,
'lutos oara barras coletoras chaves tu.
siveis. seguranças. retificadores de' éari
do de cobre.. retificadores de' selenio.
válvulas' retificadoras válvulaa eletro
niCas. eletrodutos.. aparelhos d ilumina
,:fko residencial industrial externa e de
lerOnCrrOM a parelhos de aquecimento
aparelho; de controle •letronico, rolés
•

- Name tomeicial

reguladores de tempo, aparelhos de
aquecimento, • aparelhos de controle eletrônico, relés, reguladores de tempo,
aparelhos de aquecimento por alta frequência, vibrometros, vibrogralos, aparelhos de fadiga, equipamento de balanceamento. acessórios para linha de
ra linha de transmissão, isoladores, rei
guiadores de voltagem, equiamentos telefonicos de alta frec-,uencia, voltómetroe, amerometros, wattómetros, kequenciometros, medidores de fator de
otencia, medidores de watt-hora,' quadros de controle, chaves secas, chaves
a óleo, ara-raios, fusível,. •chaves desligadoras, condensadores, transformado.
res, reguladores, equipamentos de prova, aparelhos de mediçao, fogões, togareiros e fornos elétricos, estufas, panelas e bules elétricos, camaras frigoríficas e aparelhos de refrigeração, geladeiras, sorveteiras elétricas, -chuveiros,
aspiradores, enceradeiras, ferros elétricos de engomar e passar, batedeiras,
liquidificdaores, máquinas para moer
legumes e carne, .refletores, torradores,
balanças, rádios, aparelhos de televisão, alto-‘alantes, discos 'gravados e'
csnapainhas elétrica,
Termo n.9 722.369, de 29-10-63
Gráfica Minerva S. A.
Editora,
Indústria e Comércio \
Rio Grande do Sul •

PRORROGAÇÃO

AMA-MAR
Classe 1
ASsoraeares, acetona, ácidos, a c.s.tatoS,
agentes químicos para o tratamento e
braço de fibras, tecidos, couros e ce
lulose: agua raz álcool, albumina,
alumen alvaiade. alvejantes industriais, staininio em pó amoniaco,

"Ir
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/((
722.374, de 29-10-65
%mo
Satl-bscrustantes. sussa-ozidautel, anel
(Prorrogas:Co)
(tolda:nas. anii-corroaivos. atui-detonais
tia azotatos. água acidulada Paes Unto Fabril Fartportsdora S. A.
tu, P. E.)
acumuladora& tirana oxigenada para
Guanabara
bicarbonatos de sódio, de ~do; ca.
fint industriais. amónia: banhos para
gaivaaização, benzina, benzol. betumes.
Oirgena. carvões, carbonatos. catalisa
liaria celulose, chapas fotográficas
composições extintores de incêndio, ciota corrosivos, cromatos, corantes, creosoto* descorantes, desincrustantes,
aolveates; emulsões fotográficas. ano
Ira éter. esmaltes estereatos: fanal, tii.
usei isensibilizados para fotogra' %-

forma tostam Industriais. Rolam industriais fluoretos: galvanizado

andores.

PRORROGAÇÃO

OW1

1

A.

res. gelatina para fotografias e pintura

giz, glicerina; hidratas. hidrosultitma

REFINADO
unpenneabilizantes. toduretos: lacas:
mamas Para pintura. magnésio, merINDOITRIA 11811311.5 IRa
endo; nitratos. neutralizadores. nitroce
lidou; Óxidos. oxidantes, óleos Jau
Classe 46
pintura. óleo de linhaça: piodutos qui
Sabão comum
micos para impressão. potassa Mus
Termo n.• 722.375, d., 29-10-65
triaL papeis emulsionaveis para a fo
(Prorrogação)
tograha, papéis de turnesol, papéis 1*.
hogrificos e heliocoptstas. pelicuiv Cafeteira Brasileira S. A. Indústria e
sensíveis. papéis para Icnografia e aná Comércio de Metais e Seus Artefatos
Guanabara
lises de laboratório. pigmentos, potassa
pós metábros para a co mPosi çao de
PRORROGAÇÃOI
Untas, preparações para totograf ias
produtos para niquelar. pratear e cro.
mar, produtos para diluir tintas prossia.
to; reativos, removedvres, reveladores.
sabão neutro. sais. salicilátos, secantes
alternos, soda cáustica, soluções qui
mima de uso industrial, solventes, mai.
tatos: tintas era pó liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira. ferro. NOW
Terimo n.° 722.370, de 29-10-65
Ludee S. A. Indústria e Comércio
Minas Gerais

Classe 11
Para distinguir ferragens e 4erramentas
relhos para lavatórios. arandelas ares

tas, aros, almotadrises. amoladores
amoladores de ferramentas alças para

Nome comercial
Têrmo n • 722.373. de 29-10-65
(Prorrogação)
Un:ão Fabril Extportadora S. A.
(U. F. E.)
Guanabads

PRORROGAÇÃO
–,110n

POMBA
indústria Brasileira
aasse 46
Sabá° comum

ancinhos, brocas bigornas .baixelas
bandejas, bacias inombonieres balde.
.sorboletas. baterias bases de metal bra
:adelraa bules hisagra. buchas. bainha
oara iscam baterias de cosinha, colhe
te, de pedreiros. cadeados correntes cs
bides. chaves de *Aldus:a conexões

vara encanamentos caixas de metal mim
corteses. colunas. canoa, chaves de fenda. zhavea inglesas cabeções canecas

copos. cachepots centro de mesa a>
aurteleiras, caixas p ara condimento de
alimentos, cadeados caldei-ões. caçar°
ia* chaleiras cafeteiras conchal coa
lotes. euseuseims cabides de "nal
:aboa caixas de fedo. cgruzets- curvas
-ante/ne g ras chaveiros canivet-r dia
vetam cremones cadinros crivo% chan
fiadores. eassínetes cabos, chaves dm
yds para oorcas circulares chaves tor
zulmétrica correntes para chaves col.
eretas chaves pa-a porcas diefintivos
dobradiças. &trance clara talheres ora

estojo% de metal para carimbos, eixos croquetes. compotas, chouriços en4p.1.
expandido( para tubos, estruturas meti- das enxovas, lagostas, linguas, maris;icas, escarradetras. espremedores, capa cos. ostras, presuntos, p.zzas e tortas
madeiras, formões, toices, ferro para
Termo n.° 722.378, de 29-10-65
cortar capim. frerolhos. facas, facões
Guanabara Restaurante e Diversões
tecnaduras. truteiraa funis, fôrma, para
Ltda.
doces, bolos, empadas e pudins, ¡lenges
Guanabara
fivela. turadorca ferramentas cortantes
Classes; 33 e 49
ou perturantes para marceneiros. 'echos
de ineui, ferraduras, torminhas, fitas
de aço. gaachos, guarnições de metal

fr--

aartos, ganchos para uadros. grampos
,ara emendas de correias. grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galhetetroa

•01

2onzoa. .grosas, garrafas. Munes toel hos, jarros, limas laminas licorearor
:atas, luvas, linguetas, leiteiras. macha
dinhas. molas para portas, martelos
marretas. matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras
-savalhas, nipes. ricas. 05.. picaretas

ponteiros, paratusos porcas
pratos. porta-gelo. poseiras. porta-pio
porta-Jóias, paliteiros panelas puxado

lr ecice.

res, placas, pregadores., porta-esponjas

peneiras oinos. olainaa perfuradeiras
pires p inças oanelées. porta-copos e
narrataa passadores de roupa, presilhas, rasteias, roldanas, ralos. regadores
•ebites, reduções, recipientes de metal
rodizios roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros
serra., serrotes. sifeses..saleiros. sacarr6lhas. torquezcs, trilhos tubos subida
.;Ges. &mates. Cavadeiras talar de
arame. trincos. taças, travessas tesoura.
trancas, tramelas, talheres ta thadeizas

nulo

de estabelecimento

Tèrnio n 9 722.379, de 29 - 10-65
•
Antonio Carlos Lima
Espirito Santo

tampas para panelas e caldeirões. ter

tacho, trans de cosinha torraletras. urinóis, vasos, vaM:hanses ver
gas. mandril d expansão, trela de
fretar. guia de treza de chantrar
vo ntosas maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas. balinazes. cantos
para estojos, colchetes para malas, ora
vos, enfeites, fecho para pastas e para
!natas. passadores de correia*. postei
ms. prendedores de papel. marga.,
torniquetes e tubos de expansão
Têrmo n.° 722.376. de 29-10-65—

riflas,

I faiso

(Prorrogação)
Fabil Exisort. , dora S. A.
(U. F. E.)
Guanabara
PRORROGAÇÃO
asnalã

Classe 41
Arroz
Têm) n.° 722.380, de 29-10-65

Editora Oca Ltda.
Guanabara

OCA
Classe 32
Revi. .., tornais. folhetos, ca ta ioga
ca!enctirios e publ caçaws
Termo n. 9 722.331. de 29.10-65
Casa Rio Banco de Armarinho e
Naa .daaes trela
Guiara-sara

Classe 1
móveis
Termo n.• 722.377, de 29-10-65
Guanabara Restaurante e Diversões
Ltrla,
Guanabara
Verniz para porr

RIO BRANCG
~MIA BRASILEIRA
Classe 24

Para distinguir- recidos en: geral r tecidos ara .sonfecçõas e ara taecarias:
algodão canhamo car pa. 4azendm e
tecidos de IA em pecas juta. linho. nyClasse 41
lon oaco - paco rama ravon. çeda natos e copos. enta4as esferas mantes Alcachofras. cisiri rgos
atr oz . atireis. ta- ttral. tecidos plásticos tecido, imperenfeites ds metal, estribos, espátulas caibais. camarão, carnes,
creme de ;are. meáveis e tecidos pano couro e 1116
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Tisna° ri.° 722.382, de 29-10-65
Transportes Rijo Ltda.
São Paulo

TRANSPORTES

Termo n.° 722.392, de 29-10-65
tes, óleos combustíveis, óleos para
freios, óleos lubrificantes, óleos para Sociedade Técnica de Administração e
Coretagera de Seguros Ltda.
iluminação e para geração de .frça,6
Guanabara
petróleo e querosene
• Termo n.° 722.388. de 29-10-65 Raul Alberto Monteiro de Barros
São Paulo

RIJO LTDA.
Nome comercial
Termo n.° 722.383, de 29-10-65
Transportes Rijo Ltda.
Guanabara -

RIJO
Classe 33
Transportes em geral
Termo n.° 722.384, de 29-10-65
Cia. Farben de Indústrias "Mecãnicas
São Paulo
•

CIN.FARBEN DE
'INDÜSTRIASMfekNICAS

OS PIRATAS
Classe 33
Titulo de estabelecimento .
• Termo n.° 722.389, de- 29-10-65 .Gopouva -- Tintas e Vernizes Ltrla
São Paulo

GOPOUVA-TINTAS
E s VERNIZES LTDA.
Nome comercial - Termo ri,° 722.390, de 29-10-65
Gopouva — Tintas e Vernizes Ltda.
, São Paulo

Nome canercial
Termos as. 722.385 e 722.386, de
29-10-65
Cia. Farben de Indústrias Meeãrdcas
São Paulo

pedras preciosas e suas imitações, adde,
aos de metais preciosos, seml-preciosos.

e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia. de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos, cai'
semipreciosos. bandejas .de metais proa
:logos, berloques de metal preciosos,
brincos de meátl "precioso, • ou • senti .. •
precioso, bules 'de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colara*
de metais .preciosos ou semi-preciosas,.
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais pre.
ciosos, 'diamantes lapidados. 410 de ouro,
1.
lio de prata, fivelas de metais • preciosos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
jóias falsas. lantelolas de matais pre.
Classes: 32 e 33ciosos, medalras de metais preciosos,
Insign
a
—
semi-preciosos e suas imitações palito*
"Termo n.° 722.393, de 29-10-65
de ouro, pedras preciosos para jóia, peBalantec — Comércio Indústria de - dras semi-preciosas para jóias, pérolas
Balanças Ltda.
e imitações de pérolas, pratos de .11t. •
Guanabara
taisp reciosos, serviços de cisa . e de caf4
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de • meatl . precioso, serviços de salada
de trutas de metal precioso, serviços de
sorvete de 'meta) precioso, sopeiras de
metal .precloso, taças de meta
is precio• Indústria Brasileira
sos, talheres de metais preciosos, bula
bulos de . metal. turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos
Classe 8
Térmia
n.° 722.397, de 29-10-65
Balanças
Torrefação Associadas Indústria e
Termo n.° 722.394: de 29-10-65
• Ccmércio S. A.
Farmácia Senador Ltda.
• São Paulo
Guanabara

PRORROGAÇÃO

ger

C
Indústria
>.*

mimou av.tanwo

~ ã 10~4 etçtn81‘

nrasileira

C ONFEMAR/A-BAR
.SORVETERIA E ENGENHO
5% •
*J) ARDI NI

Classes 41, 42 e 43
Classe 32
-- Titulo de estabelec'mento
A01/
Prestação de serviços congêneres ao seu
Termo.n.g 722.398, de 2A-10-65
ramo de negócio
Classe I
Equipo S. A. Máquinas e Materiais
g
Termo n.° 722.395, de 29-10-65
§
Expressão
São Paulo
Química e Farmacêutica Nikkho do
Termo n.° 722.391. de 29-10-65
Brasil Ltda.
Sociedade Técnica de Administração e
Guanabara
-DE
Coretagem de Seguros Ltda.
( INDUSTRIA IRAIIIIMRA
.
Guanabara'
Classe' 7'
Classe 7
Expressão
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
Tratores e irnplementos agrícolas
Termo n,q 722.399, de 29-10-65
Classe 6
"Utilnov" Utilidades Domésticas Ltda.,
Máquinas para, construção de rodovias;
. Classe 3
•
São Paulo
eegrenagens, caixas de cambio, transUm produto farmacêutico indicado ao
rniasào e diferencial para veículos
tratamento das síndromes desintérica em
.11 T I I kl -O V
•
geral
Termo n.° 722.387,.de 29-10-65
Auto Pósto Aramini Ltda.
Termo n,° 722.396, de 29-10-65
-São Paulo
Agaeme
— Comércio e Indústria de
Classe 8
•
Jóias Ltda.
Expressão
Guanabara
Tkno n.• 722.400, de 29-10-65
Barber-oreene Company
- Estados Unidos da América
INDUSTRIA DRASILRIRA

,9PSILON-PEC"&

ARAMINA

AGAEML,
BRASTIMA

Classe 47

Para distinguir: álcool para motores de
explosão, carvão, mineral, vegetal e de
turk: combust i vcis, Ilulaos Para j-sque l soe, graxas, gás, gasolina, lubrificais-

GYRASPI-1E,RE
Aval

Classes; 32 e 33
Insígnia

Classe . 6
•
Classe 13
.
Adereço?, de metais, preciosos, semi- Esmagadores ou trituradores girai/WS
preciosos e suas imitaçaes, adereço/ da
de rochas e minério&

1776 Tieça"lra 12
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Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
fones o prazo de 80 d,aa para o deferimento do pedido. Durante ésee prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamente
braclonal da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados Com a 0011Ceata0 do registro requerida
.

Termo 11.° 722.401, de 29-10-65
relhos e Instalações hospitalares. de
American Infrared Rad:ant Co. Socie- expurgo e fins análogos. exceto móveis
dad Anonitna. Industrial. Comercial y
da classe 40
Financiara
Têtmo a.° 722.405. de 29-10-6-5Argentina
(Prorrogaç5o)
Cora Products Company
Estados Unidos da America,

SCHWANK

Classe 8
Calefação. estufas. togbes e fõrnos. placas cerâmicas irraeiantes para os •
mesmos
Térmo n.° 722.402. d: 29-10-65
(Prorororção The Gillette Company
F.ioados Un.das da America

ias de cimento e cal. hidraulica. pedre
Julho. produtk betummosos, tmpermea
mlizantes liquidoa OU sob ataras unmaai
sara revestimentos e outros como tia*
avaencaçào. peças ornamentais de et
nento ou gesso para teto* e paredes
:atam para torrar casas. massas anta
uados para USO nas construções, par
4uetas. portas. portões pisos. Notem.ira podas, tijolos, tubos de coacrett
;lhas. tacos. tubos de vent:laçai.). can
lues de cimento v i aas, vigamentos c
vitrõs
Térmo n.° 722.408, de 29710-65
Distribuidora de Proliutos Farmacêuticos do Litoral Ltda.'
São Paii:o

acompanhados de figurinhas de plãetico
e chumbo, tais como: pione.ros. indkos,
mocinhos, soldados, gado, cavalos, burros e acessórios: lus.*, matas, caixotes, barris, biqueiras. rodas. etc.
Termo is.' 722.412, de 29-10-65
Indústria de Br.nquedos Americantoys
Guanabara

'IMPAM"
• 2 (CITY )Á,
IndUstria Brasileira

Classe 19
Brinquedos de madeira, plástico. papelão. chumbo. pano. representando carretas do antigo oeste norte-americano.
il t
acoinpanhados de figurinhas de plástico
e chumbo. tais como: pioneiros. inaos,
Classe 41
solda -.!os. gado, cavalos, burFarinha de atilho
INDWTRIA BRASILENIN mocinhos.
ros e rcessórios: turs, etnias, caixoTermo n.° 722.406. de 79-10-65
tes, barris, togueiras. rodas. etc.
Classe 8
E. 1. Du Pont de Nemoar. And
segurar
:7,
e
laminas
para
Classe 3
Navalhas de
Termo n.° 727.413. de 29-10-65
Campane
pasma sangut- Indústria de Br nquedos Araericantoys
navalhas de segurança
Para Usilla Lir :
••••
Estados II- • '
elisres. xaropc.., estratos. tintuGuanabara
?9-10-65
• Teimo n.° 722.4C3.
ras, esséncias, óleos. tmuitões. lin men.
Barher-Greene Compau
TEMI° LO.MANO
ots, sabões. mna ..ias crçoies, óvulos.
• Estados Unidos da América
supos.tórios. pis. compr inicias, drégeas.
(LUGIO.5'S E BARBAROS )
pirulas e cápsulas
• sP cr
Um composto quitnico. a ,..iner. um caWall() n.° 772.409. de 19-11'.-65
talisador a usar na tiro& ção cl; niate- S ..-rviços de Market:ng e Promoç
Indastria Brasiloira
r ais res nosos s.att'icos
Ltda.
nano n." 722.1 j7. de 29-l p 65
fio Je Lmeiro
Classe 19
BEC — Base Enaenbaria e Conszruçõa
13..ingeMos de inadeira, plástico. pariaLtda.
chumbo. pano. rcpresentando carSão Pite°
retas .12 antigo oeste norte-americano,
ZURMCING"
aromponldos ik fiqurinhas de teast.co
e churil,o. tais como: p:one:ros.
Para sar ariicada aos Impresso.; em mchinho. soldirlos, gado. cavalos. lu:rios e
furs, almas, caixoneral da requuente
—
tes. barris, togueiras. rodas. etc.
Termo o.' 722.410. de 29-10-65
n• no n. 722.414. de 29-10-65
Geraldo íz'ranesco Jo,é Scarp.•.ii
Ko.1 -;.• S. A. IniWtria Farouseímricp
Classe 6
M;iir,; Gerais
E,•:pi,ito
Santo
Equipamento para maneio de rochas.
minérios. areia e cascalho. a saber:
P1 klift'< N,731
whommo
fragmentadorcs e trituradores girató•
Mo& de mandi'aulas e rolos: peneiras
Industria Brosileira
• e mesas vibraooras e rotatórias: lavaadores.
Classe 3
limpai.ores e elassif'c
dores.
• transportadores e elevazbres de corUma especa:.1.,,,- tarmaceutica
1/1~/t/A exwarum
' reta. corrente. caçamba. de escala e
cada como medicação anti-h, .
—_
parafuso
ou
lince
e
pastões
de
•de
Cia . se 16
Inchistria brasileira
T&rtro n. 722.415. dr 79 10-65
depósito e abmentailores ou carregaLaboratório Neomed Ltda.
• dores de placa. saia e parafuso ou Para distinguir: Materiais paar constru
São Pauto
:-.0ett e decorações: Argarnalvis. argila
hélice
areia. azule1os. batentes balaistres
Clastie 11
Termo a' 722.404. de 29-10-65
:09 de cibato. blocos para patdmenra Filtros de metal para paredes ou não
S. S. White Company
PRORROGAÇÃo
50 calhas cimento cal cre. chapa:
Estados Unidos da América
Teimo n.° 722.411. de 29-10M
,solantcs. caibros. caixilhos: colunas
PAR a
chapas para coberturas. caixas dainta Indústria de 8r:rumados Americantoyç
A$ OU Remi e.
wee 1 O A
Guanabara
?horas de deararga para «tiros edifica
11141..at
:Cies premoidada&. estuque emulsào de
WIMM
A
CONQUISTA
DO
OESTB
astãltico. estam*. esg padrias estru
curas toetigicas para construções. !ame
•,ekr4oul\
( CARAVANA)
•
caíamo;
de metal ladrIlhos lambris luvas
ttemmaral
ie lunçâo lares. lageotas. material tio IndUstria Brasileira
bate contra frio e calor, mandras mas
Classe 99
las vara revestimentos 3e paredes ma
leiras Para coustruçóes mosaicos. oro. Brinquedos de madeira. plástico. papelutos de base ai:hitt:eu produtos par, lão, chumbo. pano. representam-do carClasse 10
'ornar irar, -7:)!.14`* ar araamaa retas do antigo oeste norte-americano
peInstrumentos, máquInaa. aparelhos e
- ,
pare
a
medicina.
a
arte
dentíClasse .3
trechos
os
cirurgia
e
higiene.
exceto
Ia
ItLÇG
DO
NÚMERO
DE
HOJE:
CR$
50
Produto
tarmaceut co
Joe as elmo, 34; maquineta apa-t

.7, olcoà,e

LITORAL

VAZO

reiv

