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•

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 12 de abril de 1966
Expediente do Secretário

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 1966

deferida: .
REVISTA DA PROPRIEDADE • N.°Insignia
431.684 - Ferreira LiMa
Editôra Ltda. - Ferreira Lima
INDUSTRIAL
Editetra Ltda. - Art. 114 Classes 32 e 38.
- Sociedade Técnica para - N.° 443.712 - Aguiar da Beira Marcas indeferidas:
a Utiliza da. Pré-Tensão - na patente _ Panificadora Aguiar da Beira

Ltda. - Tendo' em vista a infor- • N.° 117.744 - Ajinotomo :mação da Seção - Classe 41.
Organização Farmacêutica Luper
N.° 456.413' - Ertsa - Sinter: Ltda. - Classe 41.
sal
O Senhor Secretário da Indústria
lite - Metais Sinterizsdos S., A.
N.° 286.777 - Star
lio Luiz
Substituto - José Accioly de Sá - neIndústria e Comércio - Com ex- Simpson - Classe 1.
gou provimento aos recursos abaixo inclusão de ferragens para .uso na N.° 377;235 - Ken Ton Perterpostos, a fim de manter as .decisões
indústria de móveis - Classe 11. nambucana - 'Batidas Aguardeis- -•
anteriores.
tes àernambucana Ltda. - Clas.N.° 456.415 - Ertesa - Sinter- se
Termo 36.628 privilégio de ifivert42.
lite - Metais Sinterizados S. ti
ção: Aperfeiçoamentos em -processos e
Indústria e Cranércio -- Com ex. N.° 390.625 - Artepapel
dispositivos para a ancoragem de cabos
In- •
clusão-.de' ferragens para uso na dústria e Comércio Artepapel Jasob . tensão, principalmente em construindústria de móveis - Classe 11. baquara • Ltda. - Classe 38. .
ção de concretos - requerente: ,Eugene
N.° 401.761 - Bandeirantes
.rreyssinet.
&.° 457.678 - Pau a Pique Teimo 73.771 - modelo industrial
Engarrafadora e Distribuidora de Artefatos de Cimento Bandeiran- Ntivo modelo de chupeta - requeBebidas • Piras. Sununga Ltda. - tes Ltda. - Classe 16, •. •
N.° 410 . 638 - Micro - Micro
rente: Comércio* e Propaganda EspeciaClasse 42.
- .Indústria de Auto Peças Ltda.
lizada S. A.
N.° 458.143 - Williams Ice - Classe 21. ,
•
Termo 73.773 - modelo de utilidaBlue Agua Velva - The J. B.
N.° • 434.168
Falcon
Fcird
de - Movo modelo de chupeta - reWilliams Company, Inc - Clas- Motor Company - Classe 21. •
querente -- Comércio e Propaganda Esse 48. •
N.° 439.767 - Virnasa
VI.
pecializada S. A.
EXPEIETE DA SEÇÃO
N.° 458.445 -- Swinder - Swin- maas
Vituras e Máquinas Ltda. .
• Termo 80.637 - modelo de utilidaDE INTERFERMCIA
der Rádio e Televisão Ltda.' - - Classe '38.
de: Ndvo modelo de rolha - requeCom exclusão de isoladores e dí
rente - S. A. Vinícola e Agrícola
N.° 440.036 - Enciclopédia Es.
De. 12 de abril de 1966
namos - Classe 8.
p irita Brasileira - Vittorio . Or.
Sanroquense
S.A.V.A.S.
Notificação:
N.° 461 857 -- Shoe EZe ITC landi - Classe 32.
Termo 86.800 - modelo de utilidade
International Trading Company S.
N.° 453.858 - Kestonsatine
Unia
vez
decorrido
o
prazo
de
- Nova disposição introduzida em coA. II. L. - Classe 1.
Laoratório E er S. A. - Classe
m
larinhos de camisa - requerefite: Kiti- reconsideração previsto pelo artiN.° 464.236 - Astronauta - n.° 3.
go 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de
diro - Nakaya.
N.° 453.926
dezembro de 1961, e mais 10 dias Feignenson• S. A. - Indústria e
Santo Antônit
Termo 88.514 - modelo de utilida- para eventuais juntadas de recon- Comércio Substituindo a ex- - Braulio .Andrade - Classe 41.
de - Novas disposições em sandálias sideração, e do mesmo não tendo pressão benjamim por tomada de
N.° 457.695 - Quitandinhas constituídas de elementos plásticos - sevalido nenhum interessado, se- corrente múltipla -,- Classe 8.Ernesto Neugebauer S. A. Indúsrequerente: Pierre Chancel.
rão logo expedidos os certificados - N.° 464.677 - Mala - José tri as • Reuunidas - Classe 41.
•
Wagner Teixeira Afala - Classe
Têrmo 98.571 - privilégio de inven- abaixo. •
N.° 459.165 - Festival - Em'
n.°
41.
prèsa Gra fica O Cruzeiro S. A.
ção: Processo de distender e de aliviar
Marcas deferidas:
- Classe 52.
redorços na madeira - requerente: N.°
468.894
óleo
Paulista
N.° 411.741 - Clarins - Cia.
Higgins Industries. Inc. - Recurso: Cestari Indústrias de óleos Ve- S. A. Indústrias Reunidas F. Ma- N.° 460.012 - Filmaventuras
Indústrias Madeira S. A.
tarazzo - Sem direito ao uso ex- Severo Torelli - Classe 32.
getais - Classe 46.
Termo 59.177 - privilégio de invenN.° 412.105. - Degussa - clusivo da ex p ressão Paulista - N.: 460.450 - Januária - A.
ção: Processo para refórço do rebordo Deutsche Gold Und Silver .Schei- Classe 41.
Ca tnnol ina . de Sá - Classe 42/
dos recipientes metálicos - requerente: deanstalt Vormals Roessler
N.° 473.830 Virginia - Com- N.° 461.883 - Abacatina
Marcel Defauw.
Classe 16.
panhia Swift do Brasil - Classe taifa & Cia. Ltda. - Classe 43.
n.° 41.
Diversos
N.° 461.900 Surubim JaiN.* 431.358 - Confecções SamN.° 475.313 - Cheirai - Malha- me Mendonça Marques - Classe
son
M. Catach & Cia. Ltda. ria
Pedido de Preferência:
• helmi Ltda. - Classe 36:
C
n.° 41.
- Com - exclusão de calçados e N.°
477.162 - Haemoparin Termo 170.460 _- C. S. rranco
N.° 466.014 - Fri gorama galochas - Classe 36.
Oesterreicisiches
Institui
Cia. - modelo ri-e utilidadr - Defiro
Filei ITItralar Aparelhos e Serviços Lil
N.° 414.139 - Vigor - S. A. iaemoderivate G. m. b. H. - mitada - Classe 8.
a preferêncía, nos termos da Portaria
Fábrica de Pródutos Alimentícios lasse 3.
número 6, de 1965.
Vigor - Com exclusão de cerveja N.° 477.268 - Ke Veste - Da- N.° 409.914. - Fabriquintica wabrionimica Indústria e Comér- Classe 42.
niel Tatiíewski - Classe 36.
- Classe 1.
Unediente do Diretor Geral
N.° 439 661 - Croslux .
N.° 477.430 - Bel Hormon N.° 470. 774 - Calem - dúsIrkopp Indústria de Maquinas de Soci edade Fartnace Utica Quinti n fria
e -Comércio de Bebidas Pro.
Rio, 12 de abril de 1966
no Pniheirn f.tda.
Costura S. A. - Classe 6.
Ciasse 48.
A nNfin: C4 .nebnaira T.tda. - lasse 42
N.° 443•.562
Parasporil - N. 4s8 836 - Tip-Top
J.
J . 70.795 - Soba - SocieEugene F-eyssinet
no processo de - Laborai. Ettterápico Nacionali
Ranhosa & Cia. Ltda.
evenbaçáo de contrato ashinado com
ande Brasileira de Abastecimento
.Classe 39. a
IS.
A. - Cl 3.
asse
' DESPACHOS EM RECURSOS

do. número 49.881 - privilégio de invenção - Preste esclarecimento.
Despacho em Reconsideiação de
Despacho - "Ex-Officio":
Cia. Fábrica de Botões e Artefatos
de Metal 4... No pedido de transfere:1..
cia para seu nome da parte dos direitu. da patente de número. 4.600 - modelo de utilidade para Aperfeiçoamento em pés para-forrar Botões - Reconsidero. o despacho que mandou anotar a transferência publicada a 13 de
dezembro de 1965, para o fim de ema,
dar anotar a transferência de metade
dos direitos de Patente para Cia. Fábrica de Botões e Artefatos de Metal e
Antonio Liberalli Bertulucci. a outra metade continua a pertencer a Carmo Giovanetti e Heraldo de Queiroz.

•nn•1

•

'

Ltda. - Maio 41.

1866 Sogunda.foira 18
- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 hora..
- As reclamações pertinen.
te: à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
.deverão ser formuladas por
escrito, d Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a saída
dos ófloitos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas ae para •
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderte-ão tomar, em qualquer
época, por seis me::: ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
maierão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinara-,
tes a verificação do prazo de'
validade de suas assinaturas,I
na parte superior do enderéço
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A8 Repartiçjes Públicao‘
cingir-sealo às assineturea0
anuais renovadas até 23 de
DEPARTAMENTO qt IMPRENSA, NACIONAL
fevereiro
de cada atto e as
IHRIBTOIN GOMAI
Iniciadas,
em
qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
remem ao ma gevaço me paremcmçema
em metraçIG
Grampo •f
- A fita de possibilitar a
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GU1MARAES remessa de palores acom,paaliados de esclarecimentos
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, sou.
smçÃo- me
citamos usem os interessados
•aamm. ma ~atalaiadas de Grapadionbe ãsn D•Pertartenello
preferencialmente cheque ou7
wilawormak 4* Oreprtadade induatriat ala Uns*
vale postal, emitidos a favor,
4. IreddetrIa eCoornariel•
•
do Tesoureiro do Deparlts..
empresas aso Orion,* Go . Om p arumento. u tempriGia Matam/
•••
11~•~1~11~111.1.. mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos as ecil.
ções dos' &geias oficiais td se
A SSIN ATURAS
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem 110 ato da asRePArrrçõEsi. e Purictruxes
FuNaoldaros
sinatura.
Capital e interior: .
Capital traertora
.1
- O funcionário público
Semestre'. . . Cr$ 6 000 Semestre . . Cr$ 4.500
federal,
para fazer jus ao desAno . . . . . . Cr 12:000 Ano . • . . .
Cr$ 9.000
conto
indicado,
deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta
condição
no
ato da asAno
Cr$ 13.000 Ano . • . . . . Cr$ 10.0001 sinatura.
- O custo de cada cxem.
vão ,Impressos o número do dos jornais, devem os as: piar atrasado dos órgãos ofi.
talão de registro, o mês e o trinardes providenciar a res- ciais será, na venda avulsa,
ano em que findara.
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 Se do me.q.
A fim de evitar solução de cedência mini/na de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por «no
continuidade. no recebimento (30) dias.
1 decorrido.

ÈXPEDIENTE•

MEM

N. .471.818 - Frog - Benja-, N.° 471.386 - Warner Lambert N.° 475.286 - Slectloica Moto-i N° 471.140 - Panther - Classe 41
mim Schechter - Classe 17.
1Pliartnaceii:ical Company.
fine Ltda.
- Walter Corsi.
N.' 472.199 - Zodíaco Interna-1 N.° 472.267 - João Comerlato N.° 475 290 - Armando Mifano. hi V 472.973 - Fenoseptil - Classe
cional Scru Horóscopo Dia Por & eia Ltda.
- Laboratórios Hosbon Sociedade
N. 475.299 - Representaçes e 3Anônima.
Dia - Classe 32.
N.° 475.162 - Fazenda Bôa Fé Iniportações
Alhion
Ltda.
•
o 473.430 - Mamei - Classe 4
N.° 472.634 - Oceano - Indús- - Agro Industrial S. A.
N.° 475 449 - Cooperativa de Nt.Mamets
Comercial de Máquinas I
trios P. Maggi S. A. - Classe 31
Diversos
Consumo Yazigi.
Metais Limitada,
N.°
475.452
A
Dominadora
Expresstio de propaganda in- N.° 373.971 - Abel Braz Ennes.
N" 474.151 - Ddmarte - Classe
N. 415.011 - Ferragens São da Moóca Modas Esportivas Ltda. 26
dfeerido:
Damarte Indústria e Comércio
Ltda.
Madeiras
tadiatia.n
_ im
N.° 472. 262 - Ifhein Chenie daN.
474.800Limita
' N.° 394.921 - Concurso Super Pedro
N.°
444.095
Monag
Mon- Classe 48
S.
A.
Comércio
e
Indústria
d
Gigante - Alimentos Seleciona- tagens Industriais Ltda.
Bazar Mitian Limitada.
Produtos Químicos.
•
dos Amaral S. A. - Classe 33.
N.° 465.883 - Alugue um arro N.° 458.321 ,- Luiz Ribeiro N.° 481. 710 sf'-•
Pala ce °siris N9 475.639 - Durabel - Classe 28
-Durzc.our Sociedade Anónima Indúse Dirija-o Vovê Mesmo - Auto Campos,
Hotel
Ltda.
460.466 - Anita Ferreira
tria e Comércio.
Drive S. A. Importação e. Comer- deN.°
França.
N o 475.987 - Benesteril - Classe II
cio - lasses 6, 8, 11, 21, 28, 31.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
- Benedtio Bedin.
N.° 465.069 -. Cuido Cavalcante
39, 32, 33, 47 e 50.
DE PESQUISAS
N° 476.545 - jizo
Chsse 16 Ponte.
Titulo de estabelecimento in- daN.°
Esquadrias São Paulo Limitada.
Dia 12 de abril de 1966
465.074
Avindo
Mascaro
deferido:
N" 476.546 - jizo - Classe 26 & Cia.
Notificaçâo
Esquadrias
São Paulo Limitada.
N.° 464.620 -- Bazar Pérola - N. 465 126 - Indústria e Co•
N9 477.499 - RP - Classe 3 -Uma vez decorrido
Abdo & Cia. Ltda. - Classes 12, mércio Manha Diesel Ltda.
o prazo de seSocietc. Des Usines Chimiques Rhoneda Lei número t
22, 23, 24 e 36.
N.' 465.277 - Sucil.Pró PecuáPoulenc.
consideração
previsto
pelo
artigo
11
da
ria
S.
A.
Indústria e Comércio Lei número 4.018 de 29 de dezembro de
Nome comercial indeferido:
N° 477.501 RP - Classe 14 Forragens.
1961, e mais dez dias para eventuais Societé Des Usines Chimiques Rhône.
N. 424 874 - Guanabara Co- deN.'
- Socil Pro . Pecué- juntadas de reconsiderações e do mesmo Poulenc.
mércio de Plásticos e Bormlaa tia S.465.292
A. Indústria e Comércio
não tendo se valido nenhum interessaLtda. - Guanabara Comércio de da Forragens.
N9 477.502 --* RP - Classe 15
do, serão logo expedidos os certificados Socicté Des Usines Chimiques Rhône- •
Plásticos e erradia Ltda.
abaixo:
N.° 465.462
Viação 14/inuano
Poulenc.
Exigências
Ltda.
N° 177.506 -- 1212 -- Classe 38 -Marcas Deferidas
Tênnos com exigências a cum- ' N.° 465.906 - Confecçes Tulmin
Socteté Des Usines Chimiques nemLtda.
prir:
Poulenc.
Térmos:
N.° 418.729 - Comaco Comér- N. 465.957 - José Vieira da N° 441.563 - ES - Clame 39 - N9 477.507 - RP - Classe 39 Societé Des Usines Chimiques Rhônecio de Materiais de Construção Silva Juidor.
Pirelli Eodedade Anônima Companhia Poulenc - Com exclusão de goma eiásN.° 466.369 - Fábrica Trianon ndustrial Brasileira.
S. A.
tica, balata e sucedâneos.
N.° 438.496 - Biattitz Viagens de Bebidas Ltda.
N9 444.979 - Santa Filomena N o 477.703 - Maria Cristina -Ltda.
Classe
41
M. J. Mesquita Melo.
N.° 469.546 - Sucil Sociedade
N.° 454 425 - Comércio e Re. União onstrutora Investimentos N9 453.824 - Alkets - Classe 3 - Duplo Cós - Classe 24 -- Sul Americana de Rendas Limitada - Sem cln-resentaçcs Concorcium Ltda.
The Upjohn Company.
Ltda.
reito ao uso exclusivo de tDuplo Cós'.
N. 455.134 - Indústria de Cal- N.° 470.032 - 'Geraldo A. RiN° 469.541 - Vestilux - Classe 28
cados Fiam Ltda.
N9 478.052 - Labomator - Classe
beiro & Cia.
Vestilux Indústria e Comércio de
8 - Agfa Aktiengesellschaft - Con• .N." 459.283 - Bebidas Cacique N. 4.70 547' - Indústria e Co- Artt-fatos de Plásticos Untada.
siderando para fins fotográficos e eine!néscio de Artefatos de Madeira !! L4710
Ltda. Comércio e - Indústria.
;b0.660ratoreDeé
roholeergonuch
Na‘arr
onasse matográficos as «máquinas de revela
. Cl
Marialha Ltda.
N.'465.198 -L Leonardo.
3
ção continua».

Segunda-feira-1 8
N u 479.161 - Rhodianyl - Classe
13 - Companhia brasileira Rhodiacena, Fábrica de Raiou.
Nu 479.162 - Rhodianyl Classe
16 - Companhia Brasileira Rhodiaceta,
rábrica ce "Raion.•
N u 479.163- Rhodia - Classe 22
- Companhia Quina:eu Rhodia Brasieira .
Classe 23
- N u 479.164 - Rhodia
7
- Companhia Quinica Rhodia Bra•'
*tileira.
N u 479.165 -- Rhádia - Classe 36
, Compannia Quimica Rhodia Brasileira./
Classe 22
N" 479.166 - Aibene
- 'Companhia' Brasileira Rhodiaceta,
.
Fábr.ca ue. !emoli.- •
Albene
Classe 23
N u 419.167
Companná Brasileira Rhodiaceta,
Fábrica de Raiou.
•
Nu 4i9. 1o3 ,-- • Albene •- Case 36
: - CompanhiaBrasileira Rhodiaceta,
Fábrica de Raimi. ••
Classe
Framasa
N? 461.633
- Prainasa Sociedade Anônima 'Cor, • retagens. e Administraçab de Seguros
- Lula exciusao 'de bilhetes 'de-Jou:ria.
- Classe 16
N" 482.1ó5
- Pika,d-I3,ancardi Engenharia e Comercio Lim.tada.
• iN 9 , 464. i7h - Nova.'era
Classe
Cr:stafeira Nova Era Limitada'.
•
Casse 2• N 9 462.3b - Concordia
-- Produtos Veterinários- ...oncord.a
_
nutaua
O Vaqueiro - ClasN u 482 3i9
se 32 - J. Santos Gaivao.
e
482.486 - OBo.aue,ro - Clàss
). Santos Gaivão.
32
N u . 432.983 - Cangaceiro - Casse
39 -• 'Pirem sociedade Anônima Com•
panhia Indústria -Brasileira.
N u 433.903 - BieValon -' Classe
, 3 - Charles E. FrosSt .t..1 Co.
1\1 9 483 .9/ 1 - Di agá° -. Classe 4/
- Companhia Carioca Industriai.
N' 483.972 - Carioca - Classe
- CornpanIna Cal'iOca 'Industria.
, N 9 481.620 - Lehuval - Classe 3
- Farbentabriken Bayer Akt.engesellschalt.
N u 484.455 - Brankiol - Classe 46
- M. Sardinha Sociedade Anônima
Industria e Lomeiciu.
N u '484.-628 - U" Dono da Boia Classe 32- Produções Linemategrálicas Herbert" Richers --Sociedade ' Aikini•
rna.
Nome Comete:ai Detendo
N u 4/2.401 - Indústria e Comércio
'Auto 1-'4ãs NVelton Limitada
•tria e • Lome. cio Ante) Peças -.Welton
Limitada -- 'Artigo 109 número 3.
- 3.381 - Laticimos <Sainára
• Nu 47
'Limitada - Latkin:os «Sainára» Limitaoa - Artigo 109, .número 3.• N u 4/8;665 - Irodanotor Iria e Cume. cio Limitada - Tradiniotoi
-Indústr.a . e Comércio Liantada
Ar tigo i09 número 3.
Titülo de. izstabelecan c, nto Detendo
N u 437.65 - Guarujá Baineario Clut,
- -Liasses 33 - 42 a 43 - Cabreuva
Emp.eenu.m..ntos, imobiiiáiios Soctecia
de Anônima -- Artigo 117 número 1.
.N" 473.037 - Mobiliária Candeiman
Mo- Classe U - S. Uai/dei/nau
das
tut.ou 1/ numero 2 - Com in,
'clusão uns ciasses 10 e 17' .
•
N" Metaiúrg,ca Zatéc Classes 8 - 11 - 21 *- 1\ileta1urg ca
Zade L.mitada - Artigo 11/. n° I-. "
N"- 479.434 - Icaro Im,-;b:9ártó
Classe '13
• MI !oh S.Iva Lána t,go 117 nume: o -1. •
•
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Schwizerische Aluminium A G (opa.
Sefvencin Despachos Gerais S.A
Marca Indeferida..
(oposição ao termo 710.901 - insíg- siçãO ao terno 708.674 marca Alue
W:479.305 - Iwashi - Classe 41 nia Servencin
Art..
termo 711.613
- Indústria 'e Comércio Ubatuba So- insignia Servencin - termo 711.614
Siemens Schuckertwerke Aktiengef
ciedade Anônima.
sellschaft (oposição ao termo 708.621
insignia Servencfn - termo
711.615 - insignia Servencin ter- marca Cimatex).
•Exigências
Metalurgica Vulcano Ltda. (oposi.
mo 111.812 - insignia _Servenoin Têrmos com exigências a cumprir: termo 711.813 - insígnia Servenein ção ao termo 710.968 marca Vulcano)
Libra Administração de Bens e Cor.
-- termo 711.814 - Insignia Serten'Nu. .435.974 - Sociedade Anônima cin - termo 711.815 - insig,nia Ser- retagens Ltda. (oposição ao Uniu
fundações .e Estruturas aFez>.
vencin) .
•
- 713.755 marca Libra).
IN 2 475.975- - Café. e Bar Maria
Café e Bar Iguassu Ltda. (oposiDeutsche Grammophon Gesellsção ao têrmo 710.2F. Marca IgUassu)
•.
Pau:a Limitada.
chaft MBH (oposição ao têrmo
H. Schultze Ltda. (oposição ao terN u 485.9/6 - Café e Bar Cruz Alta 708.800 - marca Polidisco).
mo 705.350 marca S H).
Limitada.
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
- Milton " Comércio e Representaça
N' 485.995 ,-.Centro Editor de Psi- (oposição ao termo 708.486 - marca (oposição
ao„ têrmo 705.363 marca
Fuka do Brasil).
cologia Apiicadà Cepa Limitada.
Nilton).
Voikswagenwerk
•N" .' 442.286 - Lsrgauto Sociedade': (oposição ao termo Aktiengesellschatt
São Jorge Indústria
a de Premolda708.487 - marca
Anônima -jimporiação e Comercio.
dos Ltda. (oposição ao termo 708.387
Fuka do Brasil).
Exporta472.8(9 - Akton
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft marca São Jorge). ção Limitada.
Wolsey Limited (oposição ao ter.
(oposição ao têimo 708.488 - marca
Fuka do Brasil - termo 708.489 - me 712.220 marca Cardinale)
,•
IDiversos
São
Paulo Alpargatas S. A. (opomarca Fuka do Bra sil.
•Té-imos j aguardando anterioridades:• 'Nino GMBH & Co. (oposição ao sição ao- têrmo 713.140 marca . Piás.,
tic's Home).
São Paulo Alpargatas
'
S. A. (opo-:
N9 411.0/8, - , Companhia Folrestai têrmo 708.863 - . marca Nilo).
Schweizerische Aluminitun,
sição ao têrmo 713.686 marca 007).
iviaiitana Selvainar •
Sociedade de Mine., -...oposição ao têrmo 708.673 - marca
Nu 4 -76 .321
•Indústrias- Alimenticias Beira Alta
Alum Art).
Lerairace .Lfinitada.
Aços Anhaiiguera S. A. (oposição S. A.• (oposição ao termo 712.259
IV 4i 6.528 - Comercial e . Adminis- ac -termo . 703.422 - marca Anhán- marca' Beira). I
Soc., União . de Laticinios Ltda.
tração Macris Sociedade Anônima, •
g,uera) .
'4-76.137 - E,rni's Bar Liniitada.
'
Prodetur Turismo S. A. (oposiçao (oposição ao terra() 714.029 marca
Oran). ,
Johnson t.) Johnson.
N u 431.270
ao termo 713.018 -.---Titulo Protur).
São Paulo AlOargatas S. A. (opoN u 482.119 - Augusto Valentim.
Tecndgeral S.. A. Comércio e
ao termo -.713.788 marca 007). .
N"" 464.390 - Glaxo Laboratories, dústria (oposição ao termo '709.695 - sição
Panex S. A. Indústria e ComerLlinited. •
marca Praia e Campo).
cio (oposição ao termo 709.666 marca
'
••
,
.• .
• Retificação de Clichê e Prossiga-se: • Soc. Técnica Paulista' S. A. In- Pantex Eternit do Brasi 1 Cimento
dústria e . Comércio (oposição ao ter- Amianto S. A.
• Nu 479.312' - Vicente Salvador Ro- mo 711.897 - marca Telestar) •
Confecções Zé Beto Limitada (opoJoão Evaristo Trevisan & Cia. Li- sição ao têrmo 703.906 - marca
cha - Goiri e' xemplares de fôlhas 9-11.
N°. 463.230 - Dr. Manoel Carlos mitada (oposição . ao têrmo 714.F30 Lee)
Itagyba Importação, Comércio e
Com exemplares de fôilias - marca Trevisani).
Aranha
:
.' •
11-13.
Cota Corretagem e Administra7,áo •Representações Limitada (oposição
N u 474.163 «Aot». , Administra- Ltda. (oposição ao têrmo 713.637 -- ao termo 701.377 - marca Itajuba).
,;ão, PartciPações, Propaganda e Comer- marca Cota Empresarial Inter^arr.Instituto Vallee Sociedade _AnôniLimitada - Com exemplares de biável).
ma (oposição ao termo 704.676 •-••
Nylok
S.
A.
Ferragens
e'
Ferraincr..
.
•
•
¡Cilhas 11-13.
nome comercial Produtos Vallee LiAjência (as (oposição ao termo • E03.947
13
N' 476.'772- mitada).•
"
marca
Lolzy):
.
Brasileira de Divulgação Sociedade AnôKaiser Jeep Corp (oposição ao terInd.
e
Comércio
de
Artefatos
'
de
C.om exemplareá de fls.. 9-10. 'tartaruga Ltda. (oposição ao termo mo 703.675
nima
titulo Agência Rural
de Automóveis):
N 9 482.87,0' - A I'arantella Pizzaria 711.771 - marca-Jangada) .
Nino GMBH & Co (oposição ao .
Doces
Campineira
(oposição-ao
^Nar classe
e Restáinante Lininada
termo 702.517 - marca Dona Nina).
exc'iulado 'a expressão: dmpressos» têrmo 712.897 marca Presidente);
Nino GMBH & Co (oposição ao ' Afranio Figueiredo da Silva Jardim term
ta determinar) . • o
702.515
.titulo 'Ind. e Co(oposição - ao têrmo 708.218 marca- mércio de Colifecções Dona Nina).
• N' 482.871 -- Bar . e Restaurante Tracid) .
Ivo Galiazzi Yvone Galiazzi VasAzul Limitada - Na classe 38,
Fernandes Melo & Cia. Ltda. (opo- ques Antônio G.aliazzi Júnior e Sylcom exclusão de (Impressos» (a deter- sição ao termo 714.046 marca Jope) vio Gallatzi • (oposicão ao • t(Irino:
Cin Cia. de Incremento de Negó:- -703.479 --, marca Mami) .
N u '482.872 Padaria e Confeitaria cios (oposição ao têrmo 700.651 mar-,Freitas Leitão Comercio
Irdús•
••
...- tria Limitada (oposição ao termo
imaculada Conceição Limitada . T Na. ca Cininvest):
;- Excluindo-se dmpressos»
classe
Indústria de Feltros Santa Fé Ltda. 708.101
marca Estoril, do Andata determinar).
(oposiçãoao t3rmo 6-83.033 Marca rd) .
„
,
Fé).
Sociedade Anônima Indústrias Reu- '
N° 482:874 • Althriar Comercial e Santa.
Lady Modas S. A: Indústria e Co- nidas
Matarazzo (oposição ao
Construtcna Limitada --.• Na -classe 38, mércio (oposição ao têrmo 709.772 termo 704.753
marca Etoile Silexcluindo-se '«Impressos» a' determinar., marca Brasilian Lady) .
lant) .
•
Metalúrgica La Fonte Sociedade
Lady Modas 1.. Indústria e Co-,
mércio (oposição ao termo 710.597) Anônima- (oposição ao termo 705078
marca Lady Mika termo 702.595 mar- - marca . La Fonte de Roma).
. NOTICIÁRIO
Rádio Record - Sociedade Anônima,
ca Lady). •
Artisitalia Indústria e Comércio de (oposição ao têrmo 704.283 - titulo
OPOSIÇÕES
Tecidos . Ltda. (oposição ao têrmo Concurso da; Rainha do Rádio e Te•
levisão) .
.•
Embaixada às Estados Unidu da 702.981-Tmarca Artestil). •
Editôra Última Hora So
ciedade-Max Mendel GrUenwald (oposição
America (oposição ao térmo 708 8711
Anô nima (oposicão ao termo '708.477
ao
têrmo
706.405
marca
Acropole).
Marca
Usa
Parts).'
- f itulo Zero Hora)
Embaixada dos' Eatados Unidos da
Lanifício Anglo ,Brasileiro S. A.
America (oposição ao teêrmo 708 819 (oposição ao termo 698.746 marca
Editôra Última Hora Sociedade
Anônima (oposição ao termq 708.479
- marca Usa Paris - termo 708.52(i Anglo):
•'
Socai Soc. de Cal Limitada (opv- marca • Usa Parts - termo 710.422 -Itel Indústria- de Transformadores
.Elétricos S. A. (oposição ao termo sieão• ao termo 703.118 - nome coi•
- masca Maltweisky)
..(ndústria e Comércio N. Peres Li- 713.748 marca Atei).
marcial Socai Sociedade de Const rumitada (oposição ao . termo 708.296
Empresa de Laticinios Silvestrini cão e - Acabamentos .Ltcla•)•
Irmãos ." S. A-. (oposição ao termo
-• marca. Coroa).
Beecham ProorietarV Medirines Li.
Asa Auto "Peças e ; Máquinas Mr. 713.025 marca Mira).
mited . (nnosie.%n ao termo 703.723 -colas à.: A. (oposição ao termo
Quimica Industrial Rubi Ltda. Marca Prutoficoll
•
(oposição ao termo 713.387 • marca
mare Asa) .
708.841
Granfino Sociedade
Cera
Luz).
• Ind,' e ,Confecções Ltda. (oposição
Anônima (onosicão
têrmo '706.658
-marca
Nilb)
.
hl termo 708.863
Quimica Industrial Rubi Ltda, - mu,'ea. Café Patrocínio).
..ipapettninga Propaganda Limitada oposição aoi termo 714.462 -marca
-oposição ao termo 709.089 - mar. Real Lux):
Crefisul Comnanhia Crédito. , Fi•-•
Tarde de Gala-.
Schwi zerische Amminiun. A G (opo- nanciamento e investim entos dc Sul
(rmnc4rn
o
Servencin Despachos Gerais_ S. A. sição .ao têrmo 703.675 nome comer- c5.PfinT1 ao termo ,710.124 - marca
c'al
Esquadrias
Metálicas
Alum
Art.
•incogoposição. ao têrmo 710.900
Sociedarlo firlAnima PeLimitada). Scrvencin) . ,
I
tróleo, Alerivados e ,Automóveis (opo•
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Argos Industrial 8. A. (oposição
Cobraice as. Brasileira de IndúsJosé Henrique de Aquino e Albutição ao tênue 707.483 - marca
tria e Comércio (oposiçao ao ténno ao termo 709.356 insignia Lamsa).
querque (oposição ao térzno 733.005
Petrauto). •
International Wool Secretariai 706.680 marca Cobraci).
Indústria Coimbra de Ferragens S. titulo Baile Internacional das Bone(oposiçáo ao tênia° 705.092 - marca Cobraice Cia. Brasileira de Indús- A. (oposição- ao taram 713.155 marca caaC)o.s ta Sul Imóveis S. A. (oposição
tria e Comércio (oposição ao termo Coimbra).
Stdp Lã).
ao termo 732.330 marca Ao ParasiPalácio do Confôrto Colchõm: de 706.681 marca Cobraci - termo
Posto Carainuru de Lubrificantes anse).
Molas Limitada (oposição ao Urino 706.678 marca Cobrasi - termo Ltda.
Indústrias Gessy Levar S. A. (opaao Urino '106.557
710.041 - titulo Móveis Conlôrtt) 706.677 marca Cobraci - termo marca(oposição
sição ao termo 712.274 expresso de
Caramuru).
706.675
marca
Cobrac4
termo
Lave e Use).
Eraprasa Jornal de Campinas Lia 706.676 marca Cobraci - termo
Blaupunkt Werke GMBH (oposi- propaganda
Industrias
Gessy
Leves S. A. (opotintada (oposição ao têm° 704.403 706.674
marca
Cobraci
termo
ção ao tarmo '09.210 marca Ponto sição ao (armo 711.975
marca Leve
- marca Campinas).
706.673 marca Cobraci - termo Azul).
Limp).
Satura& Sociedade Anónima Acu- 706.672 marca Cobraci - têm°
Unileaer Limitsal topos!~ ao tarC F Boehringer & Soehne GMBH
mulaciores Elétricos (oposiçao ao ter- 706.671 marca Cobra-i - têrmo
712.628 marca Girastl).
706.670 marca Cobraci - termo (aposição ao tênno 709.442 marca .noUallever
mo 707.001
707.001 - marca Sautn).
Lun ited (oposição ao terArtilon).
706.679 marca Cobraci).
Alba Sociadmie
•
mo 712.627 marca Çairasol termo
tria.s Quimicas (cposiçao ao tèrr.ao Textil Capitólio Ltda. (oposição ao
Rádio Corp of América (oposição 712.630 marca Girasol, tèrmo 712.446
têrmo 707.261 marca Capitólio).
709.722 - insígnia Albana).
ao termo 712.992 marca Sons de marca Pireaol).
Creaçes
Infantis
Joali
Ltda.
(opoOuro).
São Paulo Alpargatas Sociedade
Unilever Limitad (oposição
tarao termo 708.683 marca Joely)
Anaaana toposiçao ao tetmo 710.51)2) sicão
Indústria Paulista de Móveis de am 712.(729 marca Ginisol, taram
Creações
Infantas
Joall
Ltda.
(opo- marca Agência 007 - eanno: ara.° ao termo 706.115. marca Joall) . Aço S. A. (oposição ao têrmo 708.748 712.248 marca a eralux, tèrtno 712.247
marca V Veralux).
710.482 - marca Agente 007 - tér- Depósito Santa Rita Comércio de marca Paulista).
Indústrias Geasy Lave: S. A. (cpomo 710.495 - marca Agente 007.. Ferro
Aço e Metais.. Ltda. (oposição
Brasafaro Inmoatação Exxportação ação ao termo
marca Limpa)
ao
termo
713.919
marca
Santa
Rita).
Eterna; do Brasil Cimento anuane Turismo Ltda. (oposição ao Urino
Rexel Limited (oposição ao termo
to Sociedade Anónima (oposição co Planar Ltda. Soc. de Plandamen- 708.768 marca Baasaf).
09.743 marca Retal).
termo 712.917 - marca Eternam.
toa e Realizações Imobiliárias (oposiManoel Ambrosia) Filho S. A. InAntónio
Juca
e
Mello
(oposição
ao
Eternit do Brasil Cimento Annan- ção ao têrmo 707.384 marca Pla-.
dústria e Comércio (oposição ao tertermo S08.796 marca Filinha).
to Sociedade Anônima. toposicao ao nane).
•
mo 709.023 título Leojan).
termo 7:2.978 - marca Eternam.
Metamaaica Criente S. A. (oposiCeranalca Sanitária Porcelite S. A.
8. A. Metalurgica Santo Antônio
Companhia NMA Toddy Venezola- (oposição ao têm° 705.328 marca ção ao termo 708.838 manai Primor). eoposição ao térrao 708.160 insignia
na (oposição ao termo 710.933 - Aerotherrn).
Armando .uti (oposição ao termo Lgg 1 ") Metaturgica Santo Antaalo
Indústrias Coimbra de Ferragens 703.045
marca Diana).
marca Rio).
(opasição ao termo 708.159 marca
Internacicnal Baste Economy 'Corp S. A. ,oposição ao térmo 710.703
Casa Cruz Papeis e Vidros Ltda. Lansal..
(oposição ao termo 712.643 - mar- marca Coimbra).
Indústria Coimbra de Ferragens EL (oposição ao tênno 712.022 marca
Metalurgica Rio S. A. Indústria e
, ca Lubriar).
Comércio (oposição ao taarno 123.720
Magnata Imóveis e Administração A. (oposição ao tênno 710.298 titulo !'BC).
Golgate Palmolive Co. (oposição ao
Limitada (oposição ao térmo 708.800 Coimbra Imóveis).
São Paulo Alpargatas S. A. (opo- mama Magnatan).
W A Scheaffer Pen Co. (oposição sição ao têrmo .714.881 marca 007). termo 709.395 marca Walrose).
João Teixeira da Rocha Pinto (oaoProdutcs Rocha Químicos e Fortermo 710.502 marca Agente 007)
Drognsil Ltda. (oposição ao têrnao siçaio ao térino 712.949 marca Premacauticos Sociedade Anônima (opa- Indústria de Chocolate Lacta S.A.
siçãcc an tênno 710.323 - marca: (aposição ao tênno 709.706 nome co- 7)3.918 marca Drogasmil).
rn
Alves Transportes RodoTropisoll.
mercial Indústria Alimenticia BrasiIndústria de Rendas Rendanyl Li- ralAaLiando
(oposição ao •tênno 700.938
George Selim Skapp (Henry Scafr !eira S. A.).
mitada (oposição ao têrmo 713.342 viários
titulo Garagem Amazonas).
aladaad. Mário de Tommaso,
Moinho Marcelinense S. A. (opo- atraca Rendatex).
Armando Alves Transportes Redata de Tommaso (orrosicão ao tênuo sição ao têm° 709.236 marca Saleta)
Soc. União' de Laticinios Ltda. viário:: (oposição ao térmo 701.042
709.481 - titulo Anchieta).
Laticinios Mococa 8 .A. (oposição
(aposição ao têrmo 709.999 marca atua) Garage Amazonas).
Geral Publicidade Ltda. (oposicão ao ttermo 709.528 marca Moca).
Cia. Federal de Publicidade (oposiW
A
Sheaffer
Pen
Co.
(oposição
ao termo 710.157 - marca. Promorão ao (armo 714.796 marca Feao
têm°
709.249
marca
007
termo
Calçados
Sisal
S.
A.
Indústria
e
geral) .
deral).
Gema Sociedade Anônima Equi- 7)0.503 marca Agente 007 - termo Comércio (oposição ao termo 711.588
S. A. Shopping News do Brasil
710.498
marca
Agente
007).
marca
East).
pamentos industriais (oposição ac
Editara _ (oopsição ao termo 713.073
termo 709.091 - marca Elogema).
marca City News de São Paulo).
S. A. Shopping News do Brasil
Victório Pillon & Irmão (o:ignição
Edithra (oposição ao termo 714.084
ao termo 707.548 - marca Pie'.
marca City News de São Paulo Indústria de Móveis e Colchões
têrmo 713.074 marca City News).
Colonial Sociedade Anônima (oposiUnião Fabril Exportadora S. A.
ção ao farm° 709.294 - marca Co•UFE (oposição ao termo 713.838a,
lonial) •
marca Capeta).
Bril Sociedade Anónima Indústria
A. Guedes Torrefação de Amenie Comércio (oposicAo ao térmo:
:Mim Ltda. (oposição ao termo 712 487'
709.449 - marca Brilninho).
e
marca Mal).
Geocarta Cartas Topográficas GeoBill Sociedade Ansaolma Indústria
lógicas Pedológicas e Especiais S. A.
VOLUME I
e Comércio (onoxiaão ao Mamo;
(oposição ao termo 712.529 marca
710.771 - marca Sobra).
Perpectiva).
Brama Eletro Domésticos Sociedade
ATOS DO PODER LECISL ATIVO
Weckerie S: Cia. (oposição ao ter. Anônima tonosiaAo ao térmo 709120
mo 710.156 marca Jamaica).
Primo).
Leis de janeiro a matai.°
Industrial e Comercial de Motores
Soc.' 'Técnica de Materiais Sistema
e Maquinaria Elétrica S. A. (oposiDivalgaçao
ne
961
Sociedade Anónima (onnsieão na
ção ao termo 712.677).
ra° 7a9.219 - marca Sot ana .5
Cia. Paulista de /lamentação (opoPreço: Cr$ 1.600
sição ao Mimo • 708.575 marca Meia
Brat Sociedade Ars/Mima maasiria
Lua).
e Comércio (000rilean n
Silemcto S. A. Equipamentos Para
709.02e - marca Thill Fit).
Automóveis (opraição ao termo núRádio Bandoirarstas s. A
VOLUME 11
mero 709.029 marca Amortecedores
ção ao tarmo 709.940 - marca BanSM).
deia:n.4+e).
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Retificação
Sons
Ltd
ronosicalo
ao
• '1'. Wall a•
O
Urino
147.690
mod. industrial
709.a72
marca
laelicin).
Decretos
de
laneiro
a
março
termo
para *Nova e ,original configuração
Vapor Com (oposicão ao tarnie
Dia agação ne 960
aplicada a sifões" de Amélia Negro109.256 - marca Vaporai.
ni Cantou pontos publicados em 25
Padaria Cinelandia Ltda. atinoside janeiro de 1966 e retificado em
Preço: Cr$ 7.600
ção ao tarrno 708.700 - marca Cine23-3-60.
•
lAndial.
O termo 120.257 priv. invenção paDenison Comnanh ia Brasileira de
A VENuA
ra "Processo de produzir azo coranEletrónieos ((modelo ao termo:
tes reativos" de Sendoz S A. pon658.217 - marca Dentson).
Na Guanabara)
tos publicados em 11 de fevereiro de
1966 retificado em 28 de marco de
%elo de Veadas: kv. Rudrignes Alves 1
Margarete Astor leomanaitrepella
1 966, retifico o final da prioridade ...
-ehaftlorsicãaténo708.25Agência I IV/Inistérlo da Fazenda
sob n.o 6.494-61..
marca' Atora.
Atende-ai pedidos pelo Serviço de R.embsalso Natal
, A Lopes Ama) Indústr ia e Coméroaa
O termo 121.275 priv. invenção paLtda. (000sicao ao termo 668.394
ra Aperfeiçoamentos em dispositivos
Bal andam
marca Guaranve.
de ancoragem para iro no postenai',.
Na *adr
1) 1 N.
lamento de estruturas de concreto
A. Lopee Agro Indústria e Comerde Cabia Covere 1 anited pontos puLtda. (oposição ao termo 704.18T
blicados em 28-2-66e
earea Miran» .
no

712.78:1

.
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O termo 116.734 . privilégio de inO -ermo n._ 9137.40-6 - Priv. in- O termo 21.9 158.637 - Modelb ,in- teá dos Estados - Unidos- da •Américi
venção para "Processo para a fabri- venção para "Nôvo misturador para dustrial para "Novo e original desp.- 4 em 10 de junho de 1960, sob o núme. •
•
•
.
cação de derivados de 1:1 dioxidos cereais", de Ind. e Comércio M. Su- nho ornamental para tecidos" de Iris ro 35.110. - •
• •
de 3:4 clihidro 1:2:4 benzotiadiazina" zuki& Irmãos - Pontos puO
termo
n.9
133.950
Priv.- In.
em 18-3-66.
•
s em 17-3-66.
de Cibo.Societe Anonyme pontos pu- blicado
O têrmo n.9 159.639 - Modelo in- veneão para "Processo de hidroge.
O termo n.9 137.843 - Modelo -de
blicados em 2-3-66, .troca de fórmude asteróides com ciclos. modi.
las e aparição de fórmulas estranhas utilidade para "Um saco :valvulado" dustrial para "Nôvo e original dese- nação
ficados" de P. P.
Uclaf
ao termo, a primeira fórmula não - de Gulliver S.A. Ind. -e Comér- nho ornamental para tecidos", de Iris Pontos 'publicados- emgoussel
23-3-66.
pertence ao processo, ficando o mes- cio - Pontos publicados em 17-3-66. Silveira Monich Pontos publicados
O • termo n.9 135.611 - . Priv. --In.
em 18-3-66.
mo à disposição dos interessados.
O têrmo n.9 138.179 - Modelo de
venção para "Dispositivo listrador
O termo 129.251 privilégio de in- utilidade para "Nôvo modelo de colO termo n.9 _159.649- - Modelo in- para máquinas de . remalhar"; de
venção para "Processo de preparação chete de graduação", de Metalúrgica dustrial para "Nôvo e original dese- Monsanto C.9 • - Pontos publicados •
de lactonas esteroides" • de G. D. Preferic17,ia.. - 'ontos publicados nho ornamental para tecidos", de Iris em 23-3-66.
•
•
Searle &- Co. pontos, publicados era em 17-3-66.
Monich -- Pontos publicados . O termo. n9 - 160.740 - Morei° In-e-3-66 no interior, do 19 _ponto ...
em
18-3-66.
dustrial para "Nôvo modelo de calça
O tèrmo n.9 - 138.223 - Priv. inO termo n.9 159.651 Modelo -In- de malhas", de Indústria de -.Meias
C(OH) alcoila, etc. --. depois da 29 venção para "Caneta • tinteiro com
fórmula ... ou = cH-coom, etc. cartuchos", de Paul Buschle - Pon- dustrial para "Nôvo e original dese- Maluf S.A.'
Pontos
publicados em
.,
nho ornamental para tecidos" de Iris 23-3-66. -No interior do - 39 - ponto: ... uma tos publicados em 17-3-66.
Pontos pub:
*--los .0 termo n•9 161.772 Modelo in- •
solução etc... --- . , . ácido 17beta-hiO têrmo n.9 138.295 Modelo em 18-3-66.
.
dustrial para "Um nôvo e original .
•
.
droxi etc.
modelo de jarra", de Distilaria Mc •
O termo 124:491 privilégio de in- de utilidade para "Base deslizante
O
têrmo
n9
134.702
Modêlc
invenção para "Borracha espuma de para cadeiras giratórias", de Giroflex dustrial para "Nôvo modelo de chas- Cleans S.A. - . Pontos publicados em,
latex sintético resistente a combus- S. A . -- é Poltronas - r ^ntos sis para rádio estéreo . portátil" de 23-3-66. em 17-3-66.
O. termo di.9 162.38" - Modelo intão" de The Goodyear Tire & Rub- publicados
n- dustrial para "Nôvo
O termo n•9 -118.235 - Priv. in- Gaimerme Piccolo e Antenor Afo
modelo de capa
ber Co. pontos publicados em 8 de venção
so
Martins
Pontos'
publicados
em
para "Processo para preparar
para - veículos" de Copar S. A . Ind.
março, de 1966 e retificados em 22 de novas nolindclas
213-66
retifico
o
início
do
1.9
pone composições con• de Resinaá • Estr
utu
radas - Pontos_
março -de 1966. Fo .iomitido o ponto tendo as mesmas",
de Ee I. Du Pont to: Nôvo modelo de chassis para publicados-er.ri 23-3-66.
n9 7, que é o seguinte: Borracha de de NeNincurs and C.9
rádio estéreo portátil, caracterizado,
-Pontos
puespuma de latex de acôrdo com o bl'---'- em 18-3-66.
edt.
0 termo n.9 162.314 - Modelo industrial para -"Nôvo e original moponto 3, caracterizado paio fato de
O
termo n.9 155.081 - Modelo in- delo de solda - para calçados', ate
O termo n.9 120.949 -, Priv. in(B) s.er poliestireno.
•
venção Para "Proces"d,
Artef
preparação dustrial para "Nôvo modelo de gar- pur."t S.A.'
-de Barracha
rafa",
de Bodegas Rioja Santiago - Pontoaatcs:
O termo 125.817 privilégio de in- 1 2 3 4 tetraidroisocuinolinos substipublicados em -‘23-3-66. O
S.A.
Pontos
publicados
em
21-3.:
venção para "Processo de preparar tuídas e de compostos correlatos", de
clichê. saiu com • o têrmo n.9„162.315.
uni polimero sintético de adição Glaxo Grcup - Pontos pu- 1966, segue-se o 1.9 ponto: isiôvo moO têrmo n.9 162.315 Modelo m...
delo
de
garrafa,
caracterizado
pelo
composição de revestimento e ou im- blicados em 18-3-66 - Fórmulas trodustrial "Nôvo modelo ^- de_ solada fato
de
que
cerca
da
metade
do
seu
pregação compreendendo tal po/ime- cadas no 16 ponto e a fórmula do
para calçados", de Pucci
A.
ro e artigo revestido ou impregnado 22 ponto e -"ei nr ado ao 16 ponto ir- corpo, a partir da base, tem uma se- fatos de Borracha - Pontos publição
transversal
quadrada,
de
cantos
da dita composição" de . & regularmente, ficando o processo àcados em• -23-3-66.- O clichê saiu coo
arredondados, corpo quadrado esse o
- Naos Co. pontos publicados em 10 de disposição d-- interessados.
termo n.9 162.314.
que
dai
em
diante,
vai
diminuindo
O termo o.9 135.203 - Priv. inmarço de 1966. No ponto 1, leia-se:
- O termo n y 111.041 - Priv. in .
de
diâmetro
até
converter-se
em
um
"na qual n é um inteiro tendo um vencão para "Elemento elástico de
venção _ para _."Aparelhagern pan
tronco de cone, que tem, portanto, pára-quedas",
-Valor de 1 ou 2.- No ponto 2 ,acrescen- bordo macio para tira de mola Si- uma
de José Jany - Depo
seção
transversal
circular
e
que
nuosa",
de
No
Sag
Spring
C.9
-Ponte-se a respectiva fórmula, lendo-se
pitado em ..
finaliza
e
mum
colo
cilíndrico
com
tos
publicados
em
18-3-66.
.
.
"consistindo de um éster da fórmula
seu correspondente gargalo tudo.subsO termo n.9 113.839
Priv. in- .
O termo n.9 135.222 - Priv. in- tancialmente como descrito 'represen- i7enção para Distribuidor de ar comvenção 'para "Sistema para conver- tado no desenho anexo. ,
• primido pára instalações pneu. I.:
ter vibrações mecânicas em elé
tricas",
12C
de freagem com dispositivos de ali.
de Siemens & Halske Aktienges oll s
O term•o n.9 155.812 -- 'Modelo in- vação s do freio-motor destinado em
-chaftPonspublicadoem.18-3 dustrial para. "Nôvo modelo' de fras- particular
a velculos", de Fábrica na- •
COOR
1966, fica retificado o seguinte: 13 - co para bebidas e outros",. de P. liana Magneti
Marelli SpA --- DepoSist "rna de acôrdo com os pontos 1 Fuzaro & Irmão Ltda. - Pontos pu- sitado
em 8-10-59.
.
•
./ e R têm as segmricaçoes a 12, caracterizado mio fato de que blicados em 21-3-66.
O termo 'n.9 115.649 - Priv. insupracitadas. •
uma parte de uma camada niezo- O termo n.9 160.279 - Modelo in- •venção
para :"Bomba com vazão e
O termo 102.303 privilégio de in- resistiva acha-se construída median- dustrial para "Original modelo de
venção para "Recuperação de' níquel te dotação adequada em forma de ele- craveiro agenda", de Ameropa In- pressão variáveis", de Otto Mueller
cobalto e outros metais valiosos" de m"nto "Innlificador Com as respecti- dústzias Plásticas Ltda. - Pontos - Depositado em - 16-12-59.
Freeport Sulphur . Co. pontos publi- vas conexões.
O termo n.9 122.854 - Priv.' inpublicados em 21-3-66, no interior do
cados em 11-3-66 e retificado em 31
14 - Sistema de acôrdo com OS 19 ponto: ...meio de- ilhos 3 situado venção para "Cobertura para motode março de 1966.
eontos 1 a 12, caracterizado pelo fato na extrenndade superior da agenda, netas em geral", de José Luiz Silva
O termo 130.489 ' privilégio' de in- de que a uma camada piezoresistival etc.
Aranha - Retifico o final do 1.9 pon"
venção para "Processo de preparação acha-se" aplicada por • meio da liga
O têrmo n.9 160.530 - Modelo in- to: ...superior em U. invertido, com
dtS compostos esteroides da série da um transistor. ^
dustrial para "Nôvo modelo - de base laterais bem abertos e ligeiramente
progesterona" de Ormonoterapia O termo n.9 157.690 Modilo in- para liquidificador", de The Hoover inclinado em relação à vertical,
Richter S.P.A. pontos publicados em dustrial para "Nva configuração in- C.9 - Pontos publicados em 21-3-66. mação esta provida de barras 'inter11-3-66 retifico no interior do 1 9pon- troduzida em salva-vidas portatil",
nas enrigecedoras, dispostas inclinaO termo n.9 162.353 - Modelo in- damente, bem como de pares de bra-to: ... 5 alfa, 6 alfa-oxido etc... - de John Jaffe & .Filho Ltda. - Pon- dustrial
pára
"Nôvo
modelo
de
braço
ÇADS inferiores e inclinados de apoio
andrestano com um halogeneto de tos publicados em 18-3-66.
para poltronas, sofás e outros", de
fixação sôbre a parte frontal da
metil magnesia, etc, e o 59 pont
o:
O termo n.9 158.409 - Modelo in- Percival Lafer. - _Pontos publicados a
motoneta.
_
- ,
Um processo de acôrdo com o ponto dustri,=1 uara "Nôvo modelo de gra- em 21-3-66. '
O termo n.9 123.092 - Priv. in.1, caracterizado pelo fato de ser con- vata metálica unilateral", de EMC
O têrmo n9 113.953 - Priv. in- venção para "Processo para a con. •
_ duzir -o mesmo de modo a dar a 6alfa Eouir ---' -- tos Metálicos para Cors- venoão para "Processo para a fa-meti] 17-alfa heptano noiloxi 4 preg- t--- - Pontos publicados bricação de novos Monoazo corantes", centração de minérios de fosfato",
neno 3,20 diona.
em* 18-3-66, troca de clichês com o de Ciba Société Anonyme - _Pontos de Negev Phosphates, Limited.
"
publicados em 23-3-66 fica retificada O têrmo n.9 123.603 - Priv. in.
O termo n9 93.536 - Priv. inven- termo n.9 158.970..
- venção para "Instalação para pro.
ção para "Processo, de preparação de
O termo n. 9158.970 - Modelo in- a numeração de 6 ponto.
duzir um movimento oscilante e ro. derivados da novobiocina" de Merck dustrial para "N-o modelo de graO termo n.9 126.800 - Priv. in- tativo d'e um componente por inter.
&C.9 Inc. - Pontos publicados em vata rn ils,teral", de EMC Equipamen- venção para "Processo de prepara15-3-66 e retificado em 28-3-66.
tos Metálicos rara Construções Ltda. ção de compostos tetraciclicos", de médio de uma -cadeia cinemática re. •
." O têrmo n.9- 133.213 -- Priv. in- -Pontos poblicados em 18-3-66, tro- Dr. Herchel Smith - Pontos publi- versivel" de Paul Josef Schatz.
venção para "Processo para preparar ca de clichês tom o termo número cados em _23-3-66 - as' fórmulas dos O têrmo n.9 '123.633 - Priv. hl.
rinção para "Dispositivo para a fs.
novos copolimeros de monômeros áci- 158.409).
pontos 1, 11 e 13 , fora do lugar, fi- xação dos trilhos ferroviários aos. res.
dos insaturados", de Rohm & Haas
cando
o
processo
à
disposição
dos
O tê'- - ' '58.923 - Modelo inpectivos dormentes", de Walter Eu.
C.9 - Pontos publicados em 15-3-66,
•
dustrial para "Nôvo e original dese- interessados.
ler.
.retificado em 28-3-66.
O
termo
n.9
120.893
Priv.
inO termo n.9 123.766 - Priv. inO termo n.9 130.393 .-- Priv. in- nho ornamental para tecidos" de Iris venção para "Poliamidas modificadas
"onich
Pontos publi
venção para "Chassi para automocados por amino:..
venção para "Processo de fabricação
-álcool", de Commercial
18-3-66. .
.
de -unidades de haste para dispositiSolvente Corp. - Pontos publicados vais", de Auto Union GMBH 1
O
termo
n.9
-158.924
Modelo
invos semi-condutores", de Philco Corp.
duâtrial para "Nôvo e origi r al dese- em 23-3-66, no interior do 10. 9 por.- O 'Vamo- n.9 124.590 - Priv. in.
- Pontos publicados em 17-3-66.
to: ...em que R2 é um membro es- venção 'para "Aperfeiçoamentos era _
O termo n.9 137.146 - Modelo 'de nho ornamental para tecidos" de Iris colhido .do grupo consistindo em hi- dispositivos,.
com eixo e'
Silveira
Monich
Pontos
publi
cados
Utilidade para "Pé de apoio para
droxialccila, e hidrogênio em munhoes de -diâmetros diferentes", de .
em
18-3-66.
móveis em geral" de Cia. Teperrnan
proporções molares da poliamida para Pfaff Bromberg Sociedad Anornma
de Estofamentos - Pontos publicados i O termo n.9 1 58."d -- Modelo in- d "mino álcool de a partir de apro- Industrial Comercial y Financiara
ostrial
para
"Ndvo
e
original
deseem 17-3-66.
.
ximadamente 200 para 1 até cerca Retifico o inicio do 1.9 ponto: Aper.
O termo n.9 137.260 - Priv. in- nho ornamental tiara tecidos" de kis de 10 para 1, e a temperaturas acima feiçoamentos em dispositivos acopla. .
ados de 1709C,
venção para "Fita para fechos de -7i tveira 14,1onich - Pontos public
porém abaixo de tempera- vais com eixos e munhõest de dife.
-correr", de Talou Inc. - Pontos 3rn 18-3-66.
turas que causam qualquer substan-, rentes diâmetros do tipo que inclui
publicados em 17-3-66.
O têrmo n.9 159.631 Modelo in- cial decomposição do produto pedi- uma bucha tubular por cuja passaO termo n.9 137.708 - Modelo de dustrial para "Nôvo e original dese- mérico e dos reagentes. 11.9 - Como gem axial -. para a parte respectiva
'utilidade para "Nôvo tipo de molde nho - --ntal para tecidos" de Iris novas comuosicões de substâncias po- do eixo ou munhão enquanto que st). .pa ,a, passar gravatas". de André Sta- Silveira Monich - Pontos publ
icados limeroS etc. A prioridade do pedido bre pelo menos uma parte da sua pe.
silo
Pontos
em 17-3-66. em 18-3-66.
ado na Repartição: de Paten- rjferia externa se ençontra disposto

▪
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O dispositivo caracterizados pelo fato
que a bucha tubular leva praticada
em cada uma das suas extremidades
xialmente uma cavidade tronco cônica convergente para dentro que define em volta do eixo ou munhão passando pela passagem axial da bucha
etc.
O termo n.9 125.114 - Priv. in'Tenção para "Válvula de segurança
para freios de veículos" de Lazaro
_Teófilo de Rezende e Ant:hero Lopergol o.
O termo n.9 128.145 - Priv. invenção para "Aperfeiçoamentos em
basculantes", de Trivellato S.A. En-.
genharia Ind. e Comércio - Final
do 8.9 ponto: ...pistões hidráulicos
up• ou bilateralmente.
99 - Aperfeiçoamentos era bass
emantes de acôrdo com os itens anteriores e tudo conforme substancialmente descrito roivindicado acima e
pelos desenhos anexos em caráter
Iluqtrativo e não restritivo.
O têrmo n.9 131.558 - Modélo de
utilidade para "Ferragem para a articulação entre assento e encôsto de
poltronas oscilantes", de Ramos Si
Christovam Ltda. - No interior do
1.9 ponto: ...em sua parte inferior
ser aplicada placa metálica a qual
centralmente é articulada uma outra
p1?ea formando
variável, etc.
O têrmo n.9 131.748 - Priv. Invenção . para "Processo para descarregar continua e automátics,nente
mechas em máquinas têxteis", de
`Toyo Boseki Kabushild Kaisha e Howa Kogyo Kabuschild Kaisha - Fi-

naI do 2.9 ponto: ...compreendendo
um liaallj0 levantador de pavio para
tomar a dita porção de pavio e levantá-la e arranjos transportadores
de pavio para separar o pavio e carregar a extremidade de avanço do
pavio para o segundo passador para
suprimento do mesmo.
O termo n.9 135.507 - Priv. invenção para "Elementos termoelétricos e processo para sua fabricação",
de Weshinghouse Electric Corp.
O termo n.9 137.867 - Priv. invenção para "Aperfeiçoamentos no
revestimento de faixa de lona para
uso em máquinas heliográficas", de
Herbert Mayer Ind. Heliográfica S.A.
O termo n.9 138.221 - Modêlo de
utilidade para "Um nôvo modélo de
plug paia tornadas elétricas", de Wilson Azevedo Silva e Marcos de Souza Barros.
O tênno n.9 156.905 - Modêlo industrial para "Tampa distribuidora
para um recipiente sob pressão", 'de
Robert Henry Abplanalf O clichê
saiu com o têrroo n.9 156.256.
O têrrno n9 157.256 - Modélo industrial para "Tampa distribuidora
para um recipiente sob pressão", de
Robert Henry Abplanalp - O clichê
mie com o termo n.9 156.905.
O têrmo n9. 157.6e2 - Modéio industrial para "Tampa distribuidora
para recipiente sob pressão", de Robert Henry Abplanaip - No interior
do 1.9 ponto: ...uma parede externa
circular com uma superfície inferior

plana um recesso que vai se adiando, etc.
O têrmo 11.9 159.209 - )4Lodêlo industrial-para "Nôvo modelo de perna
para copo", de Cristais Prado S.A.
O termo n.9 130.002 - Priv. invenção para "Aperfeiçoamentos em
retentores de óleo, graxa e similares", de Wilerson S.A. Ind. e Comércio - Depositado em 14 de junho de 1961.
O termo /1.9 130.607 - Priv. invenção para "Processo e dispositivo
para controlar a relação de material
de corte por água para corte de pedra", de Vaclav Prusa Milan Knap
e Vara Volkova. •
O termo n.9 130.896 - Priv. invenção para "Nova disposição construtiva emilanges para rodas livres",
de Mitsuru Kawano e Cato Tadase.
O termo n.9 136.223 - Priv. invenção para "Processo para preparação de N Beta ou Gama Ansi= alcoll animo etanas", de American Cyanamid C. - Pontos publicados em
28-3-66 - A expressão fora do lugar
no 1.9 _ponto, ficando o processo à
disposição dos interessados.
O termo 11.9 134.040 - Priv. Invenção para "Aperfeiçoamentos em ou
relativos a um processo e um aparelho para proporcionar bobinas de
tecidos encouchado" de Dunlop Rubbem C.9 Liroited - Pontos
publicados
'
em' 29-3-66. .
O tórmo n.9 102.781 - Priv. Invenção para "Processo para aperfeiçoar as propriedades mecânicas do
cloreto polivintlico", de Compagnie

• ••• •-

de Saint Gobain - Pontos publicado,
em 30-3-66.
O termo n.9 109.633 - Priv. in.
Nrenção para "Forno de tratamento
térmico para obras de aço ou ferro",
de Ingenior Gunnar Schjeiderup In.
dustri Ovner - Pontos publicados em
30-3-66.
O termo n.9 119.195 - Priv. bis
'menção para "Transmissão para ventoinha de torre refrigeradora" de
The Falk Corp. - Pontos publicados
em 30-3-66.
O termo n.9 126.002 - Priv. invenção para "Motor de corsonsi,ao
interna a dois tempo com lubrificação de mistura regulada", de Auto
Union GMBH - Pontos publicados
em 30-3-66.
O termo n.9 129.928 - Priv. invenção para "Processo quimico para
produção e purificação de fenol", de
Halcon International Inc. - Pontos
publicados em 30-3-66. Retifico o 10.9
ponto: Processo para a produção e
purificação de fenol a partir de fenol bruto, substancialmente como acima descrito e especificado.
O térmo n9 133.088 - Priv. in•
'menção para "Carrinho transportado
e elevador de canas", de Caio Fer.
raz Velloso_e Zeferino Ferreira Vel
loso Pilho 1- Publicado em 30-3-66
O termo n.9 136.740 - Modêio st'
utilidade para "Mv°. modèlo de gua
rita para proteção de despachante
de veículos em geral". de Artbur Fer
reira de Frias Sobrinho - Ponto
publicados em 30-3-66.

•
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'A VENDA

Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se pelo Serviço de Reembolso Posta
Em Brasília
.14.a Sede do D.I.N.
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MARCAS DEPOSITADAS

-1

anaadraaa
~
Pubilencfre feita de,atifirdo ema o art. I= do (341Izo da Propriedade Iadustrial. Da data da publicação searimaasá a
toren o prazn do 13 dias para o dcfento do peido. Durante t.tssi prazo rodarão apresentar etta opeelpties ao Deputaram**
Mac:anal da ~Iodada ~dai açules que sa juigarerz prejudicados com a concessão do reglgro requerida
agricultura. máqt.....0 Inseticidas. ta&
Classe 11
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo. cetim,
caro*. easemiras. banidas e tec.dos de Ferragens e ferramentas para veirulos, ruim* vaporizadoras, maquinal de
lã em peças, juta. lesses+, linho avim aressórios de metal: —A1:rates ame- sungir, maquinas oiveladoras de terra.
Mon — Manufatura Moderna de
Vtstsaarlo Ltda.
paco-paco, percallne, remi. rayon, seda ias, alavancas, aros para freios, calo- &águiasa perfuradora, para a agricula
natural, tecidos plásticos, tecidos im• tas, catracas, chaves de parafhsos, cur- nira• máquinas de plantar, atotoosarSão Paulo
penneabilizantes e tecidos de pano couro vas de rtforço, enfeite de metal para mas, oiquinas regadeira& maquinar de
e vestidos
automóveis, engates, estribos, ferragens Xçar, de gemem, para milharal da
• Classe 37
para cap.= de automóveis, grades, luvas arquit, de triturar, de esfarelar terra,
Roupas brancas, para cama e mesa: de metal .iosqueadas, molas para portas, uwa irrigação, para matar formigas e
Acolchoados para camas a&chas, co- mancais para brocas. garafusos *peça} .xuros insetos, para burrilat e. pulveribertodd, esfregões, grunhas, g ardana- para amortecedores. peças para barra dt zar desinfetantes para adubar para
agitar e espalhar palha, para colhes
Pos )ogc4 bordai." uigos de ralhas, tensão, peças de metal que protege o
lançais, mantas para ra.nas paa a para motor, peças para freios, pinos, retento- algodão, para colher cereais; máquinas
amassadoraa para tina agricolaa.
cosido)
panos ás. aratus, toidss
res de metal, travadtiras tennrnais
cortai
árvores, para espalhar. para cas
rosto e banho, toalhas de mesa. coadireção
pinar. máquina combinadas para eit.
lhas para jantar, toalhas para .há e
Classe 8
café, toalhas para banquetes, guarni- Instalações elétricas e eletranicos para mei!, e cultivar, de desbastar para estilai máquinas e moinho, para torrações para cama e mesa, toaihinhas
veículos: — Acumuladores, antenas, ba- gana. máquinas toscadoras, ordenada
(cobre pão)
terias, businas, bolainás, abavas slérricas rei 'mecânicos raladores mecanicos ro.
Termos ns. 7233-10 a .723.115, de
chassis, ch:cotes para automóvtis, dlna- los compressores para a agricultura,
Clame 24
5-11-4965
mos. freios çaroletes, filtros Para mota lacrada-iras, semeadeiraa, secadeiras.
Axios S.A. Indústria rd?rânira
Alama
. red. atacadores para espartilhos
res, holofotes para automóveis, isolado- ma , tratores agncolas válvulas Para
e calçados. ataduras de algodas para
São Paulo
de para-brisas, luzes tia•
máquinas agricolas
res, limpadores
.
diversos fins exceto pare fina Medias
zeiras para veículos, lanternas painéis
Termo
n.o
723.116. de 5-11-1965
na* bandeiras. bordados. braçadeiras
de carros. rrlas, refletorts, sinaleiras J. Alves Venssimo S.A. Comércio e
PLEXIBLOC
borlas. cadeados cana ara móvehs
terminais para batedas. transformadores
Impotraçâo
Indústria Brasileira
pianos carapuças para cavalos cor
válvulas e velas de itnição
São Paulo
deres, dabruns. la fitas torras tramas
Casse si
festão. feltro • para órgão, fofos galar
seguinte
artip
ui'
os
Classe 39
Para disting
dates. lamparinas. mochilas, mosquitei Para distinguir: Artefatos de borracha. Anéis de vedação para lançada anéis
rol. nesgas ombreiras e enchimentos borracha, artefatos de borracha para ! abturadores arruems rastos Parlam
para roupas de homens e . senhoras veiculos,'artetatos de borracha não
has be
. 113. !as . barracas ie caranaaha
panos para enfeites de mSiveis
rume para vidraceiro ardas •nata vá'
cluidos
em
outras
classes.
Arruelas.
ar
fazendo porte dos mesmos, ^palmilhas
aulas; bocal dc ranaue ir aasolina lia
wassamaries. pavios, rédeas. rendas re. golas, amortecedores, assentos para ça traqmas para calafetar eircuios de Soaderas.
borrachas
para
aros,
batentes
de
das sacas ainhaninhas para vestidos
racha cara Dotas sordisa lha cordas
Classe 41
telas, tampos para , almofadas, não da • cofre, buchas de estabilizador buchas confias de transmissão canaieras C.3
buchas para /Limei°, batente de porta
Para
distinguir:
Balas, bombons bomatado parte de móveis, artigos este', batente de chassis, bicos para mamadei- Farturas de lonas ionaa tonas .tian
gefeitos de algodão, ~atm, linho, luta. ras braçadeiras, bocais, bases para te- tratou Fitilhos gazetas mangueiras bocadOs biscoitos bolachas, bolos
lados,
balas
de
mascas
caramelos
chopara
vedação
Gera
staagotes
moias
seda. raiou IS pelo e libras não
lefones, borrachas para carnpros iodos "Nazi afilhas raspas cuida de acto Oaaa colates, cacau. canfeito. crocanted doincluirlos em outras classes
trais, borracha para amortecedoras vedação riras tampões nibulacõea pane ces d leite simples e compram' doces
Classe 36
bambas de borracha para rédeas. cochim vadações rendas válvulas de vedação de trutas em compotas em 'geléias dos
Para distinguir:. Artigos de vestuários
ces doces gelados, doces de amendoais
.
-•cliador
tuba.
e roupas Feitas em geral: Agasalhos-1 de motor, câmaras de ar. chupetas corde amendoim, de nozes. de,castanha e
Classe 6
aventais. othargatas anáguas. blusas. dões massiços de borracha, cabos para
de trutas secas cobertos com chosolabotas, botinas, blusões. boinas. baba- terrainentas, chuveiros, calços de boi' Motores e suas partes integrantes: Ai- tes, ',ratas secas passadas e cristalizadouros. bonés. capacetes. cartolas cara- racha, chapas e centros de mesa cor remadores, actleradores, anéis de esféias. •eléias. goma de mascar. Pralmés
puças. casacão. coletes capas. chatas. das de borracha, cápsulas de borracha ras para rgiamentis, alavancas de câm- pastilhas. puxa-puxa pirulitos, pudins,
cachecols. calçados, chapéus. cintos. parac entro de mesa calços de borra bio, blocos. b'elas bombas para óleo, panetones, opacas sorvetes torrões,
cintas. combinações. corpinhos. :alças cha para maquinas, copos de borracha burrinhos, bronzinas, blocos de motores
torrões, torradas fies pães doces
de senhoras e de crianças. calções' cal- pala freios, dedeiras. desentupideiraa compressores. cubos de placas de em-discos
de
mesa,
descanso
para
pratos
breagem,
-carburadorts,
embreagem.
carTermo nd 723.117, de 5-11-1965—
ças camisas. Camisolas. caunidas.
cuecas. Ceroulas, colarinhos cueiros. encostos. embolas esguichos estrado' ter do motor, camisas para cilindros J. Alves Verissirco S.A. Comércio e
mpotração
saias, casacos, chinelos, dominas, achar espontar de borracha em quebra jacto dínamos, dlerencial. dispositivos de arSão Paulo
pes fantasias, tardas para militares co- para carneiras. fio, de borracha lisos ranque, eixos, eixos de comando, direlegiais. fraldas. galochas, gravatas. ase- fôrmas de borracha. guarnições para ção. engrenagens, geradores motores
ma, logos de angarie, jaquetas, laquéa, automóveis, guarnições para veiculos. macacos mancais, para brocas, pistões
luvas, ligas, lenços, mantas, meias. lanchelas para escolares, lâminas de pinhõts, • parahoos sem fins platinados
malas. mantas, mandrião •mantilhas pa- borracha para degraus, listas de bor• para veículos, rolamentos, silenc:osos
letós. palas. penhoar. pulover. palermas. racha. manoplas. maçanetas, proteto- volante de comando, velas de ignição
para motores a vibraquins
peugas. pouched polainas. pijamas pu- res para para-lamas. protetores de
Classe 41
nhos, perneiras. quinionos. regalos para-choques, pedal do acelerador, pe
Classe 7
robe de chambre, rolpão. sobretudos dal de partida, pema para businaa Máquinas e utensilios para serem usa- Para distinguir: Balas. bonitona. borasuspensórios saldas debanho. sandálias pratinhos. pneumáticos. pontas df bor- das exclusivamente na agricultura e bocados, biscoitos, bolachas, bolos. Isca
aueteres, aborris sungas. atolas ou nlacks racha para bengalas e muletas. rodas horticultura a saber arados. abridores los gelados. balas d mascar. carameinassiças, rodizios, revestimentos de
toucas. turbantes. ternos, uniformes
sulcos. adubadeiras, ancinho. me los crocolatea, cacau, confeitos aroaorracha, rodas de borracha para mó- -animas e emolilhadores ocmbinados cantes. drops. doces de iene, simples e
e vestido?
veis.
sanfonas
de
vácuo
suportes
de
irrancad.ores merammos para agricul• compostos. doces de frutas em conserClasse 22
natos sapatas do pedal do breque a lua gatedeiras p ara cereais. bombas vas preparadas co, massas, em calda.
Pias de ligada() cânhamo, luta
nylon. fios raásticos tios de seda na :cambaio e isolador, suportes, semi rara adubar cei Fade iras. carpideiras em compotas e em geleias, doces gelarural e ravon oara tecelapern Mira sneumaticoa. suportes de câmbio san rifarias cara arroz . charruas para migra dos, doces de afnendoas, de amendoim.
• bordai pa a sosturar tricotagem e as> tonas de partidas, saltos, solas e solados sulhira cultivadores debulhadores de nozes de castanha e de frutas sechè. Pia e linhas de téicia espacie de borracha surdinas de borracha para tadocadores desentegradores. esmaga cas cobertos com chocolates, frutas se..
aplicação aos 4ios tal:atraídos e remta sama para a &ase-uivara escarrihcado cas, passadas e cristalizarias geleias.
ara aara penca
nicos. travadores de no . ra siga'a.
enahovsdeiras faca, rara mimai
• f :lasse 73.
goma de mascar. pralines pastilhas. para
1 pealos em geral e tardia tampas de bor r a. ha para corra iar no ricotas terrafteiras g ada n h. • xa-puxa, pirulitos pudins. panatones.
Para dist:r
arado
Ararias
de
discos
na-a
elsadra
ha
Prffff
Jiirr
•
• cicias para cansaa.ises em gerai 'Iara gatas riras de tasrsa
pipocas. sorvetes,. torrões, torradas
ai lenta maquinas batedeiras par?
• cão de Auhe A . •a• • tit . e . T5
tapesanas e p ara artigos •de cama e
Térmos. as . 723.105 a 723.109, de
5-11-1965

ANTABES
Indústria Brasileira

SPICA
Indústria Brasileira
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gaitai da iodado caga o art. láCt do Gfildá.go da Prapriedade Inch:ata:ai. Da data da publicação começará a
•rabetiaçáo
de dias para o &ft:enato do pedido. Durante tese prazo poderão apresentar suas opoalçtles ao Departamento
~mal dla iiropriedecie indtetrIal aqueles que se "Acarem prejudicaos cora a =maga do rejidro requeri&
somo

e nano n.° 723.118, de 1-11-1965.
7. Alves Veríssimo S.A. Comércio e
Impotração
São Paulo

VOA
Inf.gftria Brasileira.
Classe 41
Balas, bombons, doces, caramelos, biscoitos. bolachas. chocolates em tabletes
em pó, geléia. de trutas e de ma
cot!). mel de abelha. bananada. ligada.
pudins. doces em massa de ameixa. uva.
paras. maçh. caoui. caiu. abóbora. ba.
tate doces. abacaxt tnatriáo. nacurt maracujá labotteaha. goiabadas. pitanga
carambola. tamarindo. creme de leite.
doce de leite, coalhada. easencias Para
bala( e doce& passoca. amendoim De&
segada. marmelada. goiabada. trutas
secas. trutas em caldas. cristalizadas.
marzipan. pralinés. torrão confeitos, creme de goiabada e creme de banana mis.
celaneas. compotas de banana. com •
pitas em geral.
laranjada e sorvetes
.
Tétano n' 723.119 de 5-11-1965
Antonio Brambilla
São Paulo

Classe 48
Laquê
Termo n.• 723.120, d e 5:11-1965
V:ndia Projttores, Cálculos, Imóveis
Limitada
S. Paulo

VIIIDI

A

S;o Paulo—Capital

Classe 33
Projetos, cálculos e imóveis
Temia n.o 723.122, de 5-11-1965!
Pindutos Alimentielos Prodaliru Ltda,
Sào Paulo

PRODALIM
Indtietria Brasileira
Classe 41
Açúcar, ameixas, bicarbonato de sódio
Dora bolo, camomila, canela, chocolate
coentro, colorau, cora:abo& confeitos,
travas. htrva doce. noz moscada, oretgano, pimenta, uvas, passas, frutas mi sai chá herva, mate e condimentos

Termo n.o 723.121. de 5-11-1965
rasaa ' hras Companhia Oalaaaa
Brasile:ra
S5o la, : lo

CDU:IMAS
Indústria Braelleire
Classe 1
Solventes
Termo re 723.123, de 5-1)-65
infiricf ri q s york S. A. Prn-Intris
Cirúrgicos
Sào Paulo

YORK
•
Inchiatria Bragileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, a' percatas anáguas. blusas
Sotas. botinas, blusões comas. baba
Alares, bonés. capacetes. cartolas cara
ouças. casacão. coletes. ca pas. chalra
achecols calçados. chapéus cintos
Jatas. combinações. coroinhin calcat
ft sen%oras • de crianças. calces cai
:as. camisas. camisolas. camisetas
'Urna& cerotdas. colarinhos cueiros
me.. fantasias. is-al. mira militares, co
caiais fraldas. ga'ochas gravatas. ger
na. logos ele anue:ie. Maneias iaatiês
lavas. agias, lencos manto.: meias
malas, mantas mandri qrs mantíams oa
atós. palas (senhosv otalover lalerinal.
+cucou, nonehes polainas aitmras na
lhos, nernelras. quimonna 'coa os
•she de chambre, manão atahrehidos
atspantarina. toadas (is banho. arindi'Ma
:mares elicrts sunonis *tolas :In alnalea
vier. tcy lras. turbantes ternos, uni
formes e vestidos
Oaase 18
°ara d stingutr: Materiais para constra
611. II decorações: AN:lanosos.
argila
1 ireis azulai°, batentes. balaustres.
bk
me de cimento, blocos ara pasameata
:go, calhas cimento, cal, cré. chapas
:solenes caibres, caixilhos. coluaas
Aumas para coberturas caixas Mau'
caixas para cobertuaa. caixas Migue.
:a.ras de descarga para editos. edifica.
;ões remoldadas mations eiraulsgo de
'Nate asfáltico estacas. esquadrias estria
uras metálicas para conatrudies tose.
lu da meuá. ladrilhas, lambris, luvas
de mação Ines. lageotas material isa.
Nate contra frio e calor, manilhas. massai 1.4t ~estatutos eia paredes. ma
Mim para construceee. =micos pe..
datas de bale aaildt.to produtos para
ermo hopermeabilizaates ai aramas
441 de cimento e cal. hidráulica. Padre
'gim. produto* betumlaoaaa. imacruele
'amam liquidas ou sob outras formas
asna revestimentos e outros coeso ma
mastrudlea per* aras placas para pa
whemitaçao. Peças ermonantais de ci
meato ou gusa para tetos e parlastes
'opa para forrar casas. massas and.
lados rara uso aia construcões. par
sueca. portas port6,roisos. moleiras
tiara portas, aljoloa. tab .* de eoecrete
Peais escoa taba. de aentaacão tiaque e vaze -

Termo ta* 723.124, de 5-11-65
Hidroelétr;ca e Mecânica Industrial
"Hidrorneca" Ltda.
São Paulo

HIDROELÉTRICA E MECÂNICA
INDUSTRIALIIIDROMECA'LTDA,
Nome comercial
Têrmo n.° 723.125, de 5-11-65
Hidroelétrica e Mecânica Indaaattal
"Hidroaneca" Ltda.
São Paulo

HIDROMECK
INDUSTRIA

IRASILEIRA

Classe 6
Hidroelétrica e mecânica industrial
Termo na• 723.126, de 5-11-65
Chalét Suisso BOutique Ltda
Sio Paulo

INDUSIRIA BRASIS-RIRA
Oaase 36

rebalhado. couraças. estanho .bruto
•efinado. bronze, bronze em bruto a
larcialmente trabalhado. bronze
manganês. bronze em pó. bronze es
irra. em tio. diamba em bruto a
marcialmente oreparado. cimento EM
Oco cobalto bruto ou parcialtnenb
orcialmente trabalhado, ferro em bruto
ai barra. ferro wanganes. ferro velho
rum em brote ou parcialmente tribo
hada gusa temperado gusa azialailvai
irmo * metal lata em tõlha, tatu
ia fOlha latão em chapas lago Ge
:ergalberea liga metálica Martaa
mannésto. manganês metais aio caba
'lados ou parcialmente trabalhados ame
ala sm ceavaa metais estampado*.
nessas para toldo giquel. ouro, ZUM
corengad • .: larr lise em falhas
Classe 8
Afiadores de ferramentas, aspiradora
de pó,. balanças, bobinas, buzinas, baterias, chaves automáticas, extintores de
incendo, faróis elétricos, geladeira*
lâmpadas, limpadores de perabrisa, maçaricos para soldar) caldear e cortar.
moldes para fundição, queimadores de
óleo, radiadores, retentores, transfon
madures, veles elétricas e ventiladores
Classe
F.:ri-agem e ferramentas, cutelaria e ar
tigos de metal, a saber: alavancas, ali. •
cates, arames lisos ou farpados, bigor
nas, enxadas, facões, fechaduras, foice.
machados martelos, molas, panelas, pás
picaretas. parafusos, pregos, serrotes. ta
chos, talheres e tesouras
Termo a.° 72.3.127, de. 5-11-65
Ruy Bar-Bossa Ltda. •
Guanabara

Para distingue: Artigos de vestuários
e ,roupas feitas em geral: Agasalhos
a‘entais, zu percatas. anárwas. blusas
botas, botinas. blusões, boinas baba:touros. bonés. capacetes- cartolas cara
ouças. cagare°. coletes, capas. chaies.
cachecols calçados. cha péu& cintos
cintas. combinações. corpinhos calças
serfaoras e de cnanças. calções cal.
cais. camisas. camisolas eaniisetaa
-.Lacas. ceroulas. colarinhos cueiros
pes. fantasias rareias para militares. co.
Classe 41
legiais. fraldas, galochas gravatas, gor- Lanches, almoço, minutas, caí:alunos,
ros, logos de Ungem. Mouras laguês. sanduiches, doces, salgadinhos, serviço
moas. ligas. 'ermos matras meias.
à la carta, conservas
malas mantas mandrio. mantilhas. Oa•
Termo
o' 723.128, de '5-11-65
letós paias csenhoar outovet. catarinas,
lampas. ponches polainas °flamas Pu- Fundçalac ional de Investimentos t
Financiamentos
nbos. perneiras. quimonos. regalos,
Guanabara
robe de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios. saldas 4e banho. sandá1ias
sueteres. aborta. sungas. stelas ou slacks
r U N DO NACIONAL
talar. toucas. turbantes ternos, uni.
DE INVESTIMENTOS
formes e vestidos
E FINANCIAMENTOS
Termos na. 723.129 a 723.131, de
5-11-65
Classe 33
Amaro Albino Pimenta'
Titulo de estabelecimenta
Pernambuco
Termos ns, 723.132 a 723.137, de
5-11-65
Amaro Albino Pmeatel
• alernamhuco

fin BAR-BOSSA

hánivie 11~ 4Z)

CAMARAGIBE
. INDOSTRIA
BRASILEIRA

Classe. tt
Para distinguir: Má,lumat atara incida.
41
Iria testeis em geral Inaniam, e suas
amo. 5
Partes Integrante . tarara Li as Industriais,
kat ma bruto. açc preparado. aço maquisas de pressáo. (autores e suas
%te a ço para tipos, aço fundido. aço partes. espolia. matai-nas para bordar.
Nar(ialmente trabalha4o. eco gálio eco alavancas, altertaalores máquinas bre.

4 R AÇI‘
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Publicagilo fatta d ia 66000".•96ita o att. 130 d Oddtgo da Propxledade Industrial. Da data da pubiteagno contatará a
•
-.cerres o prato de 60 dtits
dg(ístigi* do valido. Durante ame placo poderAP apresentes suai oposMes ao Departamento
Madona! da Propriedade lindiaittlat aquíitio que_se julgarem prejudicados com a c-careefisito do registro requerido
.nidoras, ciii ndroa, máquitms betoneiras,
chbeçoies, bombas' elétricas,' bombas
"
dráUlicas, bombas para líquidos. bur:ilibas, barras, 'furadeiras: máquinas pa• ra tirar cortiças, engrenagens: máquieas de estampar. forjas. furadieras, forjas.. máquinas "para - e setampar,
'ivarvulas, . pinhões, " ressaltos, máquinas
de rosquear.'engseagens e parafusos sem
fim, teares, turbinas, tesouras rotativas
e mecânicas,' tornos ;evolver e Medinicos, máquinas para industrias • de teci.
dos,. máquinas :pêra Industrias de tad;
dos , de'-tapeçaria. multipitcaores, • man,
. cais, • .-molas, iná"quinas "" locaoras. " máqui•"nas de esticar,-- Máquinas"' et:sacadoras
filtros, polarizes, " reguladores, • silencio;
• aos,' máquinas . puiveríadoras, coinuta'• detres
. , Classe 6
Máquinas, motores e 'suas , partes -lute, grantei, - a saber: anéis " de pistão, bombas (aspirantes e prementes), burrinhos
ide' freio, caixas de marcha; carburadores, .cardans, cruzetas, . cubos,, desfibradores de cana e forragem. dínamos " , discos de . embreagens distribuidores --de
'Ignição, eixos, .eletromotores, facas ou
navalhas para máquinas de cortar, guindastes, moinhos "centrífugos, molas, motores a• explosão ou não, rolamentos
• Classe .7 • _•• • • ,
• Máquinas e utensílios -para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura • a 'abar: . arados, abridores
de sulcos, adubadeiras. • ancinhos me• c.a:talcos . e empilhadores • combinados,
arrancadores • mecânico' pára agricul-..
• tura, batedeiras ',para cereais, , •bombas
pane ceifadeiraa carpideiras
Ceifados, para arroz, charruas para agricultura, 'cultivadores, •• debulhadores
•• destocadores, desentegradores. esmaga.
dures, para a agricultura. estar:Incido
- rea, enchovadeiras, ficai para máquinas agrícolas, - ferradeiras, gadanhos,
garras. para arado, . grades de • discos
ou- • dentes, máquinas batedeiras- para
agricultura, máquinas inseticidas, má'quinas • vaporizadoras, máquinas de
mungir. ,"máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras Oara a agricultura. máquinas' • de plantar.' motochain
ruis, máquinas regadeiras. máquinas de
roçar, de semear, para • sulfatar, de
'tosquie, de 'triturar, de esfarelar. terra.
. para irrigação. p ara Matar formigas e
•outros insetos, para burrifar • pulvert• ser desinfetantes, . para adubar., para
agitar e espalhar palha, pari colner
algodao. para • colher cereais, Máquinas
. amassadoras . para • fias 'agrícolas. •• de
cortar árvores. Para espalhar, para c-e•
• pinar, máquinas combinadas Pisa semear e cultivar. de desbanar, para ea--sdar. máquinas e moinhos 'p ara .forragens, : Máquinas toscadorai. • drdenado. ris mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para- . e agricultura.
• . saChadeiras, • semeadeiras, • :ecadeiras.
secadores de terra. . tosedores de, grama • tratores agricolas válvula" para
•
• •• máquinas • agrícolas •

Termo n. o 723 . 141, de 5-11-1965
çaricos para soldar, caldear e cortar,
moldes para fundição,. queimadores de
Calçados Yank Ltda,
óleo, radiadores, retentores, transforRio Grande do Sul
madores, velas elétricas e ventiladores
• Classe 11
Ferragens e ferramentas, 'cutelaria 'e
artigos de ,metal, a saber: alavancas,
alicates ,arames lisos ou farpados, biAdústria
gornas, • enxadas, facões, fechaduras,
foices, machados, martelos, molas, paneClasst 36
las, pás picaretas parafusos . pregos,, serCalçados para " homens, senho
ras e
, rotes tachos, talheres e tesouras•
crianças
•
'
Classe 21
,
Têrmo n.° 723.142, de 5-11-1965
Para distinguir: Veiados. e' suas partes
Indústrias de Alimentos Ltda.
integrantes: Aros 'Para bicicletas, autoRio Grande do Sul
móveis auto-caminhões, aviões, amorFARINHA DE TRIGO
tecedores, alavancas de câmbio, braços
. semolina
brèques, braços para veiculos.
carrinhos de mão e' carretas. cara:tanques, carros-irrigadores, carros, car•
carros, tratores, carros-berços, carrosroças, carrocerias, chassis. chapas :circulares para veiculos, cabos de velei:fot.
corrediços, para veiculos, direção desli•
qadeiras, • estribos, 'escadas rolanes
nhonetes, carros ambulantes, caminhões
.e/adores para ,assegeiros e- ara carga
engate., pira carros, eixos de direçSõ.
freios,' fronteiras pare veiculos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, mole:
motocicletas, motocargas, moto furgões
rodas para bicicletas, raios para bicicleClasse 41
,
tas, reboques, radiadores para vassalo:"
:Farinha de trigo
manivelas, navios, ónibus, para-choques
Têrmo n.° 723.143, "de 1 - 11 - 1965
para-lamas. para-brisas, pedais pantões
rodas para veículos, se
- lins, inc *--s ri- Coma —I al de Bebidas Petrolina Ltda,
Pernambuco
"
raptes para veículos. vagões, velocípedes, varetas de contróle do attogador e
acelerador, tróleis, troleibus, .varaes de
Comercial de Bebidas •
carros e toletes para carros
•
Termo n. o 723.138, de 5-11-1965
Petrolina Ltda.
Atlantica — Pesqueira e Comercial
Limitada
Nome Comercial
:Dernambuco
Termo n. 9 723.144, de 5-11-1965
Cabana Medianeira Ltda
Rio Grande do Sul
rAtlentica = Pesqueira e":

YANK,

Comerciarltda.
Nome Comercial
723.139. de 5-11-1965
Têrmo
Móveis Primor Indústria e Coméscio
Limitada
Pernambucc

MEDIANEIRA'

Têrmo n. o 723.146, de 5-11-1965 Indústria e Comérc:o de Madeiras
"ourados Ltd.
Paraná

Indústria -e Comértio-de)—
Madeiras -Dourados
'lasses: 4 e 33 .
Titulo
Termo n.° 723.147, de 5-11-1965—
'José Hufnadel
São Paulo
PRbRROGAÇÃ

Instituto de BeieLdf
John
- Classe 33
Instituto de bele,Têrmo n. o 723.148, dt 5-11-1965
Plastar S . A,' Comércio e Indústria di Materiais e Produtos Plásticos
São Paulo
,
PRORROGACÃO

Plastar S. A. — Comércio
e Indústria de Materiais

e Produtos Plásticos
Nome ComerCial
Têrnio n.° 723.149, de 5-11-1965 Arruda, Gatti E. Sal:bi Ltda.
•
j
- São Paulo

PRORROGACÃO

lodástria Bra'silelra
'
Classe 19
Para distinguir: Aves e ovas em geral.
inclusive do icho da seda, animais vivos.
bovinos cavalar, caprinos, galináceos,
'ovinos e sumos
Tez-mi n. 9 . 723.145, 'de 5-11-1965
Imobiliária e Construtora 'piranga Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo a.° 723.140, de - 5-11-101
". de Assis Leite
. Pernambuco -

1PIRANG11
asi
cl
ria 13 ra atleira

BETINHO.

Classe 8 .•
• Classe 4! •
• Afiadores . de.. ferramentas, aspiradores
de pó... balanças, bobinas, buzinas,baterias, chaves . automáticas, • extintoreá de Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
*incêndio, faróis elétricos, geladeiras,
Essências alimentícia
ma.
.
de
pírabrisa,
lâmpadas, limpadores

Classe 16
Para assinalar .e distinguir genéricamen.
. te os. artigos els classe, e saber: Maexclusivamentt para ccnstrução e
adorno de prédios, estradas, etc., como
cimento, azulejos, ladrilhos. telhas, portas. janelas, etc não iaduidos em outras
classes. Papel pare forrar casas-

Classe 33
-• Atelier de cópias heliográçicai
Termo n.° 723.150, de 5.11 - 19“
Plásticos Ideal S.A.,
São Paulo
•

Plásticos
IdeaI S/A:
Nome' Comercial

7

.
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nalásatdi da Maigletlads lladudelat aveles tue as Mia= Prejudicados com a osaoculh da regieweeeeeteide

Térino a.* 723.151, de 5414965
Plásticos Ideal S.A.
São Paulo

Termo a.* 723.153, de 5-11.1965
porta-copos, porta-niquela, porta-notas.
S.A. Fábrica de Bebidas Cardoso de aorta-documentos placas, rebites, roda
abas, recipientes, suportes, suportes para
Gouvêa
guardanapos. saleiros, tubos, dadas,
Guanabara
tuboa para ampolas tubos para seria
qas, travessa& tipos de material p:asdøo. sacolas, sacos aquinhoa, vasilhanes para *condidos:mento, vasos, mearas cal« a trio e colas não incluidas
em outras classes, para borracha. Para

Temos as, 723.158 e 723.159, de
5-11-65
Lápis Johann Faber r.ada,
São Paulo

costumes, para marcineiros, para sapa.

atros para vidros, pasta adesiva para
correias pastas e pedras 1a.0 afiar

rebolos, adesivos para tacos, 4C.envos
para ladrabos e adesivos para azulejos
uai& carretel& para tecelagem e guiaralçõea de material plástico ara iradas.
trio geral de listicoe
Termo a.° 723.154. de 1-11-1965

Clame 28
Para distinguir: Artefatos de arst....,a,
plástico e de aviou: Recipientes (abri-

cadoz de material plástico. revestiram&
tos confeccionados de substancias sal
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bule& bandeias
bases para tele gones, tialdes, bacias, bolsas. caixas, carteiras chapas. cabra

Cia. Mercantil e Industrial Ingá
Guapabara

Classe 42
Aguardente
Teimo n. 723.152, de 5-11-1965
Plásticos Ideal S .A.
Sao Paulo

para ferramentas e utensillos cruzetas
caixas para acondicionamento de
alentos, caixas de material plástico peara
baterias, coadores. coas. canecas, co.
MIM& conchas, cestas para pão. «st!.
abas capas para álbuns le para livros •
cálices, cestos, castiçais para veias.
• caixas para guarda de objetos, ertu.
thos, coadores para chá, descanso rara
pratos. copos • copinhoa de plastoac
Classe 284'
para sorvetes, caixinhas de plástica
para sorvetes, cotherinhas pasinaas Para distinguir: Arretaras de material
eartinbos de plástico para sorvetes for. atásoco e fe avion: Recipientes fabriminhas de plástico para sorvetes discos cados de ounerial plástico, revestiras&
embreagem de material plástico eraba. toe confeccionado, de substancias aniIMF= de mataria) plástico para sorve- ,uair e vegetais: Argolas, açucareiros.
tes estojos para objetos. espumas de armaçaes para érculos, bules bandejas,
*pica& esteiras, enfeites para automó- ',ases para telefones, baldes, bacias bolveis, massas anti-ruidos, escoadorea de ses. caixa& carteiras, chapas. cabos
Pratos. Unia, torras para doces, fitai Iara ferramenta, • utensilios cruzetas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos :aixas para acondicionamento de ali-

para bolsas, facas, guarnições. guarita mentos. caixas de material plantios para
cões para chupetas e mamadeiras, guar- lateria& coadores, copos. caneca& toaições para porta-blocos guarnições dures, conchas, cestas para Pão. Cestipara liquidificadores e para batedeiras atas, capas para álbuns e ;rara livros.
de trutas e legumes, guarnições de ma- cálices, cestos, castiçais Pa ra veio,
terial plástico para desmaios e objetos. caixas para guarda de objetos. cartu-

guarnições para bolsas. garfra. galarim chos- coadores para chá. descanso para
para cortinas. jarros laminados plás- orat4# copos e ccpinbor de pitariam
ticos, lancheiras, mantegueiras aulas, para sorvetes, calxinhaa de plástico
atida'. vendedores d , coaras anzado- ara sobvetes • colheriam. *azinha&
res para móveis pires. oratus palitei- larfiabos de plástico para sorvetes. forros, pás de cosinha. pedras pomes, 'arti- ranhas de plástica para sorvetes, discos.
go. protetora para documentos, pu. en,breagens de material plástico. emba.
adores de água para uso domestica agem de material olaria para sorveporta-copos, porta-nigueis porta-notas tes. estolas para objetos. espumas de
porta-documentos, placas, rebites, roda avio& esteiras enfeite, para «tolda
abas, recipientes, suportes uportes para vala, massas anti-ruidos. «coadores de
guardana pos. caleiros tubo& tigelas:. oratos, funis formas para doces fitas
tubos para ampolas. tubos Para seria .solantae, filmes, fios de celulose, fechou
-gas.trve,ipo:dmals Para bolsas facas, quartil:23es enataitico. sacolas. sacos %aquinhoe vasilha- :6ra. Para chu petas e manlaraeiras guarmes para acondicionamento, vasos, af- nições os« porta-blocos guarnições
earas colas a frio • colas náo incicidas para liquidificadorea e mu batedeiras
na contras classes, para borracha. para de frutas e legumes guarnições de macortantes. para marcineiros. para sapa- terial plástico para Mansilhas e objetos
teiros para vidros, pasta adesiva para maraições para bolsas garfos galerias
correias, pasta e pedras . para afiar asas cortinas. Jarros. laminados piás
rebolos, adesivos para tacos adesivos ticos, laacheiraa. taantegueiras malas
Para ladraras e adesivos pra azulejos. (trinais prendedorea de roupas tantado.
~is, carretéis par tecelagem e cum. rei de móveis pires pri",* palitei.
aftdes da material plástico para fadas. pua Protetoral par atioetumairoa ars

(PRORROGAÇÃO)

ELECTRON
Classe 21
Quadros, aios, rodas, braços de direção, para-lamas, pedals para bicicletas
Têrmo n.°._ 723.155, de 5-11-1965
Padaria e Confeitaria Portas de Aço
Limitada
Guanabara

PADARIA E CONFEITARIA
PORTAS DE AÇO LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 723.156, de 5-11-65
Padaria e Confeitaria Rian Ltda.
Guanabara

PADARIA E CONFEITARIA
RUIN LIMITADA

°

Nome comercial
Termo n.° 723.157, de 5-11-65
Companhia de Canetas Compactor
Rio de Jantiro

Indústria Brasileira

,

leis gerai de pláadcoe

de égua pare ase domr‘tio-

Classe 17
Para distinguir: Artigos para tamarutaca
almofadas para carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas. arquivos,
borrachas berços para matabontres.
aorrachas para colas, brochas para de:anhos, cofres, canetas, canetas-tateto,

Classe 17
Canetas

canetas para desenho. cortadores

da

papel, carbonos, carimbos, carimbadores, cola para papel, eoladores, compas.
sOl. cestos para correspondência. desenhadores. datadora, estojos para dema
dto, estojos para canetas, estojos- com
minas, esquadros. estojos para lapis. eapesos estiletes para papeis furadores,
fitas para máquinas de escrever, grafites para lap:setras, goma arábica. arma'

oradores. !apta em geral. lapiseiras. maquinas pare apontar latas. minas para
~ire& minas para penas, máquinas de
escrever máquinas de calcular, máquinas de somar. máqu.nas de multialicar,

mata-gotas, porta-tinteiro. oprta- carita.,
boa. porta-lapis, porta-canetas portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores.
réguas, raspadeiras de borrões, stencila
para mimeógrafo, tintas e tinteiros
Casse 38
aros para guardanapos de PaPri

%alua:lados álbuns tem branco) álbuns
Para retrato, e auté,trafos baleies (ei.

:eta oara bringuedru) blocos oara

cm . es poraiência blocos para Modos
oloo.4 oara aáotrções bobinas brochuras alio innieessas cadernos de escreve ca:za nata documentos carteiras,

ealzat de 2.3e n 5 , cadernetas aaderCetIN. I. dr -artão. zaixas :sara osoelataa r-Jrões dr- visitas ca-tões co.
ater a ials cai tõea •nda.aa coutes, Garag ista. csierros de pap ri mr liaser ido
em branco para desenho, cadastra
ncolares cartões em branco. cartuchos
:ontabilieatle, mata-borrão ornamentos
de oaoel transparente. [tratos papalhos. papéis de estanho e de aluminfo.
Impai& sem im p ressa° papéis em branco
Iam bapresaria papéis • fantasia menu
le cartolina empas Dia:lurarias& rolemos de lembrança. carretéis de
Pa -

atila envelopes. cavalem,' cara cilaarto, de oattel eneardenaçie de papel
3n papelão. -etionetas Iólhtis !adicta
+/abas 4. relutou anardananot livros
aio Impressos livros fiscais livros de
para forrar paredes, papel almaço PP-
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/_
Termo n.° 723.170, de 5-11-65
O tho Garcia da Silva
Guanabara
•

Ou sem pauta, papel crepom papel de escolares, cartões eia branco, cartuchos

seda, papel impermeável, papelism.bea
bina para impressa°, papel encerado,
papel higiênico, papel Impermeável,
para copiar, papel para desenhos, papal para embrulho impedmeabilizado
papel celulose, papel de linho, pape',
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
alatorvente, papel para embrulhar tabaco, -papei, redpientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolo.,
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos. postais da cartão
e tubetes de papel
Termos os, 723.160 e 723.161, de
5-11-65
Lápis Johann Faber Ltda.
São Paulo

•
`‘
Classe 17
•
s Artigos para escritório. almotaaas para
carimbos, almofadas para tintas, abri-

dores de cartas, arauivoà, borrachas.
• berços para cnataborrão, borrachas para
•colas, brochas para desenhos. cofres
canetas, canetas tinteiro. canetas para
d. desenho, cortadores de papel carbonos.
carimbos. carimbadores. cola para papel.
coladores, compassos. cestos • para cor• respondência,. desenhadores, duplicadores datadores. estoios -para desenhos
estofos oara canetas. estojos com minas.
•• - esouadrosa estOloS para lápis. espetos,
estiletes para furadores, fitas
Para - Máquinas de escrever. grafites
para lapiseiras, goma arábica. grampea- dores. lápis em geral, lapiseiras, ma• quinas Para aportar lápis. minas - para
grafites, minas para penas, máquinas de
- escrePer, máquinas. de calcular. maquinas de sornara máquinas de multiplicar.
mata :gatos. porta-tinteiros. porta-caran.. boa. portadáPis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de" papéis,
percevejos para papéis, perfuradores.
• réguas, raspadeiras de borrões, stendha
para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Classe 38 •
••
Aros para guardanapos de . papel
aglutinados. álbuns (em branco) álbuns
para .retratos e 'autógrafos, balões (anua • para brinquedos) blocos para
cort a a pondência blocos para cálculos
,blocas para ,mo<acõeS bobinas brocha
. ras . aào im p ressas, cadernos de asaravea rapa: mira documentos. carteiras.
caixas de papelão cadernetas sadernos sanam a.' -arra° • safiras aara • ma'
pelaria sartõss de visitas, cartões comer ciai- ca tad, aidicea, contata . cara
tonna.- cadernos . de . papel inelimetrado
e em branco para desenho,. cadernos

Termo nd 723.165, de 5-11-65
de cartolina, crapas planogrãficas, • ca- De Minus Comércio e Indústria de
dernos de lembrança, carretéis de pa- •
Roupas S. A.
pelão, envelopes, envólucros para cha• Guanahareat
rutos de papel,. encardenação de papel
ou papelão. etiquetas, fõlhas Indicas
Rilhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papeiBrasileir
Brasueir a
nhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
Classe 36
para impressão, papéis fantasia, menos
• Soutiens, cinta-liga e biquini
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de • Termo n.° '723.166, de 5-11-65
seda, papel impermeável, papel em bo- Academia Grade de Jiu-Jitsu S.
bina para impressão, papel encerador
Guanabara
papel higiênico, papel impermeável,
PRORROGACÃO
para copiar, papel para desenhos, papel Para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel pa:
rafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, pape,ão, recipientes de papel, rosetas de papel, -rótulos de papel, rolos
de papel cransParente _sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Termo n.° 723.162, de 5-11-65
Schering Aktiengesellschaft
República Federal Alemã
•

Classe 33
Academia de jiu tsu e educação física
,
em geral
Um preparado -farmacêutico espasmolitico, sedativo e analgésico
Termos ns. 723.167 e 723.168, de
5-11-65.
• Termo .n. 9 723.163, de 5-11-65
Companhia Dental Primus Comercio e
J. R. Geigy S. A,'
• Indústria de Artigos Dentários
Suiça
São Paulo
Classe 3.

Classe 1
Tintas -e corantes
• Termo n.° 723.164, de 5-11-65
Tecnopro,:luto Indústria e Comércio
Ltda.
• Guanabara

--

PRORROGAÇA0
LIDOCATOK

•Cia. Dental Primas Comercio e Indústria
de Artigos Dentários

Classe 42
Bebidas alcoólicas
• Termo n. 9 723.171, de 5-11-65
Aerovolksmag
Acessórios e Eletricidade
•
ra
Guu nabara

a

• AERÓVaDIKSMAG
1NDVSTRIA BRASILEIRA
.
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes, ex.
ceto máquinas e motores
Termo n.° 723.172, de 511-65
Construtora Franqueira Ltda .
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe )6
Para distin'apir Materiais para constas- a
:das - e decoráaões• • Argamassas. argila; •
v'eja, azulejos. patentes, balausr,es
<os de'. cimento. bloros para pavimentacão. calhas.' cimento. cal -.crél . chapas
so/ante.s • caibros
caixilhos: .00 n 1111a4

para coberturas, dcaixas dagasas
?dotas .de descarga ..para etixos edi ficaades Premoldadas. estuque ' ' et-til/Is& • da
,ase asiáltico, estacas. esauaririas • estruturas metálicas para construções lamelas de . metal. ladrilheis lambris luvas
de função. Moas, iageotas. material-- No-.

.'hat35

tante 'contra trio e, calor manilhas mas- .
para revestimentos de paredes -.na-,
Jeiras : p ara . r Ori' , rUiõeS. illn .-11CO5, Dr).
lutos de base ' as 4áttice, p rodutos para
tornar imperrneabilizantes - as argamas. , •
sas de cimento e ' cal. .hidráulica pente.. •
produtos betuminosos impermeahilizaute$ liquidos -ou sob nutras formas '
sas

p ara revestimentos e' outros ' come rias
sonstruções, persianasdplacas para . Ca.
vimentaçãci. ' • aças .• ornamentais de dm
mento ou gesso -ara tetos e paredes,
Classe 3
Japel para torrar :áasas: massas anda
lim -produto farmacêutico indicado como saldos. para uso • nas construções pata
anestésico local em cirurgia dentária, quetas, 'portas. portões, ojsos,. 'soleiras,
oto-rino-laringologia, oftalmologia e clara portas, tijolos tubos cie aoncreto,
spequena cirurgia
caixas para coberturas,. caixas "tlásatia.,
Classe 10
telhas:" tacos, 'tubos de tara. • •
Um produto odontológico
-lues :de cimento niigai, vigamentos 4
erf trás
Tertno ta9 723.169, de• 5-11-65
• Proaço — Produtos de _Aço Ltda.
Termo n. 9 723.173, de , 5-11-65
•
São Paulo
"
Administracion Paraguaya de Alcoholei
Paraguai
Sào Paulo
INDUSTRIA BRASILEIrst

•

Indústria Brasileira

„dFER1510

•

PRORROGAÇA0

INDÚSTRIA 6RASILEIRA
Classe 11
espécie (exceto
Ferramentas de quando partes "de máquinas), ferragens
Classe 42.
Classe ll
e cutelaria em geral; pequenos artigos
distinguir: Aguardentes
, aperitIs
de qualquer metal quando não de outras Lâminas d( barbear e lâminas -para apa- vos. an:z, 'atter. brandy. conhaque. card
relhos
de
segurança
• classes
vejas, fernet, genebra, gin, kumel, Deo
; as

Rombo de Oro)

1876
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Pub/Icação feita de &cardo com o art. 133 do Cderzo da Propriedade Industriei. Da data da publicação começará a
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liraelonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concnato do registro requerido
nectar, puriá pipermint, rhum.
sucos de frutas sem álcool, vinhas, vermouth. vinhos espumantes, vinhos
guinados e wh:sky

res,

Termo
723.174, de 5-11-65
Antônio Pinho Rente
Guanabara
•

t Não Se Viva
Por Acaso ›!

vagueias, cromos, pastas. malas, bolsas,
sacolas, rédeas, carteiras, porta-documentos, solas e solados para ca';ados,
estornos vlises, palmilhas de couro, porta-notas e capas para álbuus e livros
Classe 36
Calçados em geral
Termos as. 723.182 e 723.183 de
. 5-11-1965
Curtume Kern-Manes S .Ã.
Rio Grande do Sul

Termo n.o 723.187, de 5-11-1965
A. Machado
Rio de janeiro

Termo n.o 723.- .Li l. de 5-11-1965 •
Defesa S.A. Investimentos
Gitanaliara

• Uma publ.cação impressa (livro)
remo n." 723.175, de 5-11-6'5
Campos 6 Reis Ltda.
Rio de Janeiro

—lasse 12
Alfinetes
Termo n.9 723.188, de 5-11-1965
Grandes Marcas Iaternaciona:s S.A.
Indústria e Comércio de Bebidas
São Paulo

Classe 1
Cola de borracha para calçanos e
tintas para calçadas
nrtno n.° 723.176, de 5-11-65
Wilson Resende
Minas Gerais

CALDAS NOVA

Classe 41
' Café em grão, torrado e moído
Termo n.9 723.177, de 5-11-65
Adelino Zelicori
Minas Gerais

CAFÉ BEATRIZ
Classe 41
Café em grão, torrado 'e moido
Termo n.° 723.178, de 5-11-65
°ova Gomes Indústria e Comér-*Artnenticio
Rio de Janeiro

GIRASSOL
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.9 723.179, de 5-11-65
Empreiteira Rio D'Ouro Ltda.
Guanabara

\ RIO D ' OURO
Classe 50
Empreiteira de obra
Vermos na. 723.180 e 723.181, de
5-11-65
Curtume Kern-Mattes S. A
Rio Grande do Sul

Classe 35
Couros e peles preparados ou ano e
.seus artefatos, a saber: vaquetas, cromos, pastas, malas, bolsas, acola, rédeas,
carteiras, porta-documentos, solas e• solados para calçados, estornos, valises,
palmIlhas de couro, porta-notas e crpas
para álbuns e livros
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.• 723.184, de 5-11-1965
Denis Lawson & Cia. Ltdr
Rio Grande do Sul

LEGAL
Classe 41
Gata 'em grão, torrado e moldo
Termo n.o 723.185, de 5-11-1961
Empresa Lufe de Engenharia Ltda.
Guanabara

LUFE
Classe' 33
Engenharia, arquitetura, construções
comércio de materiais de construção
Termo n.9 723.186. de 5-11-1965
)ose Roaaldo Leite Silo
Rio Grande do Sul

KERNATA tPLANISUL
Ceasse 31
Casse 35
ei distinguir: Couros e peles prepa- Serviço de economista. auditoria
16ê Gato artefatos, e saber.
contadoria

Classe 42
Aperitivos
Termo n.9 723 .189. de 5-11-1965
Confiança S.A. Crédito, Financiamen.
co e Inveátmentos
São Paulo

Confiança S. A., Crédnv,
Financiamento e Investimentos
Nome Comercial
Termo n.o 723.190, de 5-11-1965
Confiança S.A. Distribuidora de
Valores
São Paulo

Classes: 33 e 50
Sinal de p:opaganda
—
Termo o." 723. 103, de. 5-11-1"
Massoud V:ta YallfGunn:.bara

.lasse 33
bui g nia Comercial
Termo n.o 723.194, de 5-11-1965
Antonio Rodrigues
Rio de janeiro
à

MURO
INDÜSTaL% liFIASILEMA
Classz 42
Artigos da class,
n.o 723.195 de 5-11-1965
Adelinaro de Araújo Pereira e Sergia
Gomes dos Santos
Guanabara

Confiança S. A.
Distribuidora de Valores
Nome Comercial
Termo n.o ' 723.192, de 5-'11-195
Veplan Imobiliária Lida
Guanabara

YEPLAN
e

Oc•s
Sinal de propaganda

Cl.,sç..7
Titulo
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j Termo . n.° 723.196, de 5-11-1965
'Termos os. 723.201 e 723.202, de
. Adelmaro de Araújo Pereira e Sérg:o
5-11-65
.
PLANO — Planejamento e Adminis-*somes dos Santos
Guanabara '
tração de Condomínios LtAMinas Gerais
e
4.
---

Termo a° 723.206, de 5-11-1965
Representações Ipanema Ltda. .
enanahara

•.
Abril de 1966

1P77 •j.

Termo n. 2 723 . 212, . de 5-11 1965 .
Soc.edade de-Estudos Espiritas 2 da .
Outubra •
•, São Paulo

1-

Termo n.° 723.197, de 5-11-1965
Representações Excelsior Ltda.
IVIinas Gerais
,

CASA DAS
PECIIADURAS
Classe 11
Tituio
l'ermo n.° 723.198. de 5-11-1965.
A- Rilha do Aço Lt(15..
'Minas Gerais
(A

FOLHTV
,1) E s, ç O

. Classe . 32
• Paro • disdnguir. Almanaques, agendas
anuários, 'álbuns impressos boletins ca
tálogosi edições.- impressai, » revlstas. órgãos de publicidades, programas radio
•fônicos; radio-televisionados peças . teatrata e cineenatograhcas. p rogramas eir
céeses
Termos as. 723.199 e 723.200, de
'
5-11-1965
Plano — Planejamento e Administração
de Candominios Ltda.' .
Minas Gera:s

'- _1) 13

_N

.

Classe 16
..Materiais para construção e, decoraçãoareia, azulejos; blocos de- cimentos caibras, 'colunas, editicações pre moldadas
estacas, esquadrias estruturas metálicas:
/adrdho,' lages 'Mosaicos pisos, tijolos e
tubos
•
Classe 50
PL MSS. estudos . e ., projetos

Classe-16
Materiais para construção e decoração.
areia, azulejos, - blocos de cimentos, caibras, colunas, edificações premoldadas,
estacas, esquadrias, estruturas metálicas,
ladr:lho, lages mosaicos pisos, tijolos e
'tubos
Classe: 50
Planos estudos e projett,
• Termo n.° 723.203, de 5-11.1961
Piratininga Administração Geral Ltda.
São Paulo_

PIRATININGA
rirDÚSTRIA BRASILEIRA
.Iass 3
Papeis impressos, tais como papeis de
carta, envelopes, cartões comercias e de
visitas, .recibos, : cheques e duplicatas,
com o timbre e de uso exclusivo da
requerente
Termo n.0 723.204, de 5-11-1965
Puscaldo G Filhos Ltda. •
Rio de janeiro

PàotututiAÇÃO
MASSAS AtimENTIVAs •

-

•,

Classe 8 Instrumentos e aparelhos de uso comum;
instrumentos e aparelhes didáticos; moldei de tdda a espécie; acessórios de aparelhos elétr:cos (inclusive válvulas, lâmpadas,- tomadas, -tios', soquetes,-etc.)
Termo -n.° 723.207, de 5-11-1965
Aviário Dois Irmãos-Ltda.
-Rio de Janeiro -

DOIS IRMÃOS
INDbSTRIA BRASILEIRA_
ClaSse 19
Artigos da class,_
Termo n.° 723.208, de 5-11-1965
Mercearia N. S. da Ajuda Ltda.
Rio de janeira _

N. S. DA AJUDIf
Classe 41
Artgos da classe__
Termo n.° 723.209, te.. 5711-1965
Farmácia 4.° Centenário Ltda.
Rio de Janeiro

4: CENTENÁRIO
Classe 41
Artigos da classe
Têrmo n.0 723 . 210, de 5-11-1965
Nrmazém N.. S. da Hora Ltda.
Rio de janeiro

S. DA, HORA

A FUSCALDESA
rã•c. t[i,..!4arg•
Classe 41
massas ai:mentidas vitaminaoas
- . Termo. r2.! 723.205,:. de '5-11-1965
joá Marmorite e ...Transportes Ltda.
.Guanabara

'Classe 1
Artigos da cl>s4
Termo n.° 723.211, de 5-11-1961
Alexandre Sarritó
Guanabara
-

SAUN-IT
Indústria i3rasfeira
Classe 50 ,
Comércio e transportes de areia é
materiais de construção

Classe g
Saunas individuais. aquecedores para
h-irrho
•

,-

Paulo-

Classe 33
Titulo de Esatbelecimento
Tèrmo n. o 723.213 de 5-11-1965
Simão Goldman
Rio Grande do Sul

'PSICODINAtvlICA
DA

CORES'

Classe 32
Para distinguir: - álbuns, almanaque!
anuários, boletins, catálogis,' jornais
livros, peças-teatrais e enerantográfi.
cas, -programas de rádio . t televisão
publicações, :revistas, folhinhas . impres
•
sas e programas ciicenses
Termo n.° 723.214, de 5-11-1965
Produtos Alimentícios Colúmblas Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

COLUMBIA •
IND. 'BRASILEIRA
Classe 41
Carnes frescã, 'carnes resfriadas, carnes congeladas carnes defumadas, eu.
nes .em conserva - línguas. miúdos aves '
peixes mariscos,. moluscos; frutas . cereais, numes, verduras, extrata de cara'
ne,, extrato de tomate extrato de' frutas,
doées, essências alimentícias (exceto ca.
nela 'em pó): condimentos_ alimentícios.
orduras animais, gorduras , vegetais,
óleos animais óleos vegetais. ,compostos
anima l"; eompostos vegetais, 'manteiga
queijo, laticinios m argarina apúcat mel
chocolate: café, chá infusões alimenticias. alimentas para animais, alimentos
para aves alimenros para peixes, presuntos, salsichas, salatnarla rodutos suínos
fresCos, produtoS suinos salgados, produtos suínos uefn:nadds. produtos guino.
em çonserva; ovos industrializados ovos
-- em pó, produtos alimentícios •.
industrializados .
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MARCAS ADEPOSITADAS
Publicado feita de aeérdo em e art.. DO do Meie da Propriedade Industriai. Da data da publisegn °Granar& a
ame • prazo de 60 Ca para o deferimento do pedido. ~ate ene suam gpoderio apresentar suas colides ao Department*
Ean1oae.1 da Propriedade Industriai aqueles que as julgarem prejudicados acal a 1090.1140 do Miemo requerido
Termo n.o 723.215, de 5e11-1965
Bebidas Pereira Fonseca Ltda.
Misas Gerais

Classe 42
Aguardente Cnçara
Termo n.° 723.216, de 5-11-195
Indústrias "Romi" do Nordeste Ltd.a,
Pernambuco

INDUSTRIAS

HE

DO NOROESTE

LTDA.
Nome Cotnescial
Termo na 723.217. de 5-11-1965
Fornecedora de Prodlitos Nacionais
Limitada
Pernambuco
FORMEDEP110211MS EM

a

Nome Comercial
Termos os. 723.219 a 723. 168, de
8-11-65
Companhia Siderúrgica Brigo-Mineira
Malas Gerais

Lii

-J
lii
2

p-

Lt..1

•

Classe 1

ASsonentes, a.etona,

arrtatos.
agentes quimicos p.-a tratamento e
braça° de fibras, tecidos, couros e celulose: água raz. ilicool. albumina, anibnaa. alumea alvaiade, aivelantes industriais, aluininlo em pó amoldam

anti-incrustantes, anti-oxidantes, metioxidantes, anti-corrosivos, anti-detonam
tes. azotatos, água acidulada Para
acumuladores, água oxigenada para
á:carbonatos de sódio, de potássio; Cai
fins Industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina. benzol, betumes.
virgem, carvões, carbonatos, cataliza
dores, celulose, chapas totográfieas
composições extintores de incêndio. cloro, corrosivos. cronistas. corantes, creo
sotos; descorantes. desincruarantes, dia
solventes; emulsões totograficas. enxts
ire, ater. esmaltes estereatos; fanal, fil
ases sensibilizados para totogra'
.radores, formol, fostatos industriais, fesstoros industriais f/ucretos; galvanizado
res. gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidratos. hidrosulfitos,
impermeabi J izantes. ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercurto; nitratos, neutralizadores altroce
tulose: óxidos, oxidantes. óleos „tara
pintura. óleo de linhaça; pr,xiutos qui.
micos para impressão, potassa inchas.
'siai, papéis emulsionáveis para a to*ografia. papéis de turnesol, papéis he.
:egrá ticos e heliocopistas, pellcuin
sensíveis papéis para sotogratia e anã
ases de laboratório, pigmentos, potassa
íeis metais-eu para a composição de
antas. p reparações para totografias
p rodutos para niquelar, pratear e croasar. o-adi:tos para diluir tintas prossm
to; rea'ivas, removedores, reveladores
ta:ião neutro, sais salicilatos. secantes
alicatos, soda caustica, soluções quinicas de uso industrial, solventes sul
atos; tintas em pó li q uidas. sólidaa
>a pastosas para marl a
ira. tetro, pare.
ou pastosas
Classe 2
Para distinguir: Asitibos -ácidos sani
tários, a g uas desinletantes e para tini
sanimnos, apanha moscas •e inse tos Ws
goma e nape , ou papelão), bacterim.
das, baraticidas carrapaticidas, creosoi
ereosotalina. creosotos, desodorantes
les:atacantes. d eturnadores. exterminado
es de dragas e nervas daninhas, ter
alizantes, tostatos tora-acidas. NINHO
ias funeigantes. glicose para fins vete
manos, herbicidas; inseticidas insano
fugos, Iarvicidas microbicidas. medica
mentos ara animais, aves e peixes. óleo,
lesintetantes e veterinários petróleos
sanitarios e desinfetantes papel fume.
gatório, pós inseticidas, çungicidas
lesintetante.a . prep arações e ordoutos
;nseticidas desinfetantes e veterinários
raticidas, remédios para fins unitários
e desinfetantes para fins agricolas, hor
aciona sanitários e veterinários, vacina
aara aves e animais, venenos contra ia
seios, animais e h erV aS daninras
Classe 3
Substâncias quimicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Classe
Substaucias e rrodutos de origem ara
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente p reparados: Abrasivos en.
'reato, argila . refratária, astáltico em
bruto, algodão em tango. borracha embai:tu, bauxita. banalizo breu cânfora,
bruto chifres- ceras de Plantas ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina

de cavalo; crina em geral, coreto em cortiça, máquinas de limpar e afiar tabruto, cascas vegetais, espato, ervas cas, molas para máquinas, máquina*
medicinais, extratos Ole0904, estopas. frigorificas, máquinas de rotular, marenxofre. (Cilhas, fibras vegetal., flores telos a vapor, molahoe e nós não eget.,
secas, grafites. goma em bruto, granito cOlas, motores de combustão interna,
em bruto, kieselghur. líquidos de plata- elétricas e e gás. motores para bicitas, latex em bruto ou parcialmente cletas e motocicletas, pentes quando
•preparados. minérios metálicos, madei- part ede máquinas enteadores de tearas em bruto ou parcialmente taba res, rolos para estradas, serras mecalhadas. em toras, serradas e aplainadas, nizas, serres hidráulicas, serras de fita,
mica, mármores em bruto, óixdo de tArnos mecânicos, tairnos de revólver.
manganes, óleos de cascas vegetais, Cimos automáticos, tornos verticais,
õleos em bruto ou parcialmente prepa- turbinas, tubulações para caldeiras,
-ados, plombagina em bruto, pó de velas de ignição para motores, válvulas e ventiladores, quando partes
moldagem para fundições, pedras bride máquinas
tadas piche . em bruto, pedra calcária:
.
Classe
plantas medicinais, pedras em bruto,
auebracho, raízes vegetais, resinas, re. Maquinas e utensílios para serem usasaias naturais. resíduos, textels, silício dos exclusivamente na agricultura e
seivas. talco em bruto, xisto, xisto horticu'aura a saber: arados. abridores
ie sulcos, adubadetras, ancinhos mebetuminoso e silício
'ânimos e emplithadores ocinbanados,
Classe 5
Aço. em bruto, aço preparado, aço irrancadores mecaninios para enricai.
doce, aço para tipos, aço fundido aço nra, batedeiras para cereais. bombas.
parcialMente trabalhado, aço palio, aço aara adubar, ceifadeiras, carpideiras,
refinado, bronze, bronze em bruto ou crifados para arroz, charruas para agrla
cultura, cultivadoras, debulhadores
parcialmente trabalhado, bronze de
iestocadorea desentegradores esmagamanganês, bronze em pó: bronze em dares para a agricultura, escarrificadm
barra. em fio, chumbo em bruto ou
enchovadeiras, taras para máquiparcialmente preparado cimento me- nas agricolas, ferradeiras, gadanhoa,
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente oarras para arado, grades de discos
trabalhado, couraças, estanho bruto ou au dentes. Máquinas batedeiras para
parcialmente trabalsado, ferro em bruto 3 42rieultUr3 má quinas inseticidas, adis
em barra, ferro manganês, ferro velho, zul nas va porizadoras, máquinas de
gusa em bruto ou parcialmente traba- atingir. mácitanas niveladoras de terra.
lhado, gusa temperado. gusa maleável. aáauinas perfuradoras Para a assinallaminas de metal, lata em Mira, latão ara máquinas 4s castatar. rnotocbarem halha, latão em' chapas, latão em a.a. dimanas regadeiras máquina, de
vergalhões, ligas metálicas, Malhas oçar de semeaz'. para sulfatar de
magnésio, manganês, metais não caba. 'seguir, de triturar, de esfarelar terra.
lhados ou parcialmente trabalhados, me- ora irrigação para matar formigas e
nitros Insetos. para borrifar e >alvelatais em massa metais estampalos,
r eei desintetantes para adubar para
. metals para solissi ol que: e zinco
agitar e espalhar palha, para colhei
Classe 6
Ejetores de ar e de vapor.. injetores algodao, para colher cereais máquinas
aspiradores, dispositivos de elevação. amassadoras p ara fins agrícolas, de
levantamento e transporte. e contrôles cortar árvores, para espalhar. pare =acessórios, partes e componentes para alisar. máquina combinadas para seos mesmos; Aquecedores de água de mear e cultivas, de deshanar, para estalimentada p.i.m. máquinas de cor- alar máquinas e moinhos 'ara forratar-frios. bombas de ar para pneuma :ens má:minas toscadoras, ordenado.
mecfinicos, raladores mecânicos. em
ticoa, bombas para gazolina. de ince'',
do e elétricas, betoneiras, brocas elé- ios compressores para a agricultura,
tricas, burrinhos e insu gadores de ar sacraeleirzs sem ead ei ras. secada:ias.
buchas quando parte de máquinas. cal- semeadores de terra tosadore9 de gradeiras a vapor, carburadores. carias ma. tratores aarlsolas válvulas Para
máquinas agricolas
¡xis de barna carneiros hidráulicos
'áivade:ras o.i.m.. cuntraidores
Classe '8
'torno
chumaceiras ou 'mancais Para distinguir: Aparelhos elétricos, inade anil -ha:0c coletores de dínamos trumeator cieati ticos, instrumentos e
e bor Sores
n.pressores condensado aparelhos para fins leis: Craves soque
-es, eixos quando parte de máquinas tee. tomadas fios disjuntores, painéis,
.mbolos quanat parte máquin.s duros para noras coletoras chaves tuengenho de serra, engenho de :1134
teguranças retificadores de enoengrenagens quando paste de máqu i do de cobre achacadores de seienio,
-nas.freioqudptmáinas válvulas retificadoras válvulas aleiro
g uincros de faleça& guinchos para ca- nicas, eletrodutos aparelhos d ilumina
çambas de arrasto, guinchos de hans. cão residencia, industrial azoam° e de
porte aéreo, seradores a antiga,. aeroportos aparelhos de atmecimento,
tundastes limpadores de cano p.i.%
aparelhos de controle eletronico, ralés.
máquinas de Imprime, lubrificadore: segulattores de tem po aparelhos 4e
quando parte de máquinas a vapor aquecimento n pa-elhos dr controle elemáquinas de lavar roupa, máquinas trônico, reles reguladores de terapo.
de costura, máquinas de furar radial e aparelhos de a q ueeimento pOr :alta Ira
horizontal, má q uinas para o fabrico e uêuria vihrgmetros vihrournins arta.
acabamentc de latas e outros recipi relhos de fadiga equinamente de baentes metálicos, máquinas borracheiras l anceamento acamarias para linha de
e máquinas téxteis, máquinas de tirar ra linha, de transmissão, isoladores, rei

Segunda feira 1 8

DIÁRIO

OFICIAL (Seção III)

ARCAS DEPOSITADAS
• Publicação feita ,de cardo com o 'art. 13' 0 do dódlgO da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
soneè a 'prazo da 60 dias para o deferaMento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar sua* oposições ao Deputai:nanara
Nacional da Panda:dada ~dai aqueles que se • julgarem prejudicados com a concessão do registro Sgaterld9
,
guiadores de voltagem. aguiamentos ta- ciosos, berloques de metal preciosos, caixas dé dexarga para eixos, 'edifica- 'roças, 'carrocerlas, chasili chapas cir.;.freguencia. voltórne. brincos . de -tneatl precioso, .ou semi- 'ções' premoldada. estuque, emulsão de culares para veículos. cabos de veiculo.
lefonicos de
.
--^amerometros,
svattómetrai, !ce- precioso, 'bules' de metais • preciosos, baia astáltico, estacas, esquadrias, estru- corrediços.. .para Veículos, direção deslia
troe,--.
•
}ladeiras, estribos,' escadas rolam, ele- quenciOnletros, medidores de jator - de carteiras de metais -preciosos, colares turas taetálicas para construções, lame' e ara' carga,
vadores para assagairos
ladrilhos,
:lambris,
luva.,
de
metais
preciosos
ou
semi-preciosos.
de
metal,
,
las
•
ornada; medidores de watt-hora, gua
dros de. controle, 'chaves secas. chaves contas • de metais preciosos, copos de de junção. !ages.- lageotás, 'material -iso engates para carros, eixos . de direção,
• a • OleO,- • ara-raio& lusivels. chaves • das- metais preciosos, dedais' de metais pre- lante contra frio e calor,'mandras,. Mas- freios, fronteiras . para Veiculos. guidão,
ligadoras, condensadores,. transformado. ciosos, diamantes- lapidados. •Çio de ouro sas para revestimentos de parede& ma- locomotivas, lanchas, motociclos, molas'
motocicletas, inotocazgai, moto furgões,
Tes. reguladores, ^equipamentos de pra, fio de prata, fivelas de - metais precio- deiras para construções, mosaicos, prova. aparelhos de niediçao. fogões, toga. sos, galreteiras e metais preciosos, jóias dutos .de base astálticó. produtos para rodas para bicicletas; raios paia bicicle
reiros e tornos elétrico!, estafas, pane. jóias falsas; lanteiolas de matais pre. tornar s impermeabilizarites as argamas- tas, reboques. radiadores para veiculos
•hm e bules elétricos, carnaras, frigoriti ciosos. medalras • de • metais preciosos. sas de cimento e cal hidráulica.' pedra manivelas. navios, Ónibus, para-choque&
C. cai e • aparelhos ' de retrigeraçâoa gela, semi-preciosos e suas imitações palitos gulho, produss betuminaos, iinpetmea para-lamas, para-brisas, - pedais paptões
deiras, sorveteiras elétricas. chuveiros. de Ouro, pedras preciosos para jóla..pe- bi/izantes. 'líquidos ou -sob outras' formas rodas para .veiculos. selins. 'Maleita, ti• aspiradores; enceradeiras, ferros elétri- dras semi-preciosas Para lólas, pérolas para revestimentos e' outros Como nas rantes para veiculo& vagões, velocipea
• varetas de contrôle 'do atfogador e
cos de engomar e passar, batedeiras. e imitações de- parolai, pratos de arn. •vimentação.- peças ornamentais .de • ciliquiddicdaoreS maquinai para moei taisp reciosok serviços de chá -e de café rranito, ou ' gesso para -tetos e 'Paredes, acelerador tróleis.. troleibus, v^araes
carros e toletes pare . carros
legumes e carne, refletores, torradores, de metais • prealosos aerviços de licor &pai para torrar casas, , massas • anta
balanças, 'rádios, aparelhos • de talava de ar• atai precioso, serviços de refrescos , acidos para uso nas construções, parClasee 22do, alto falantes. discos 'gravados e de meatl precioso.. serviços • de salada atletas, portas, poriões. pisos, 'soleira: Fios 'mil geral, para bordado 'e' tricota;
:serviços
de
de
metal
precioso,
de'
trutas,
concreto
.
campainhas
elétricas
'ara portas. tijolos, tubos de
•
geral
para
tecelagem
e
•
gera;
tios
em
de
metal
precioso,
sopeiras
de
sorvete
•
Classe 9
telhas. tacos. -tubos de ventilação, tais
Para , distinguir: • Instrumentos musicais metal precioso, taças-de metais precio- sues -de • cimento , vigas, vigamentos e uso comumá • fios • delã ou pêlo . em
meada ou novelo. torcida ou não: fios
p
reciosos.
tura
.. e suas partes integrantes a saber: --ai sos, talheres de metais- '
vitrôs
de
lã ou pelo, em meada .ou novelo acordeões, cordas para instrumentos mu- bulos. de ,metal, turmalinas• lapidadas' r
•• Classe. 17 •
vasos de ni. :taís preciosos
- sicais; usso'Vlos, bandolins, banjos,
Artigos Para escritório, • almofadas para para bordado. costura, ^croché ou tricô:
Classe 14 •
terias Para jais-band, • baritoncis,
carimbos, almofadas para_ tintas.. abri- linha, de' costura, pare bOrdar e para
• •
tricotagem
s, bardinos. bumbos. Caixa de , música, de Vidro comum.-- ianunado trabailiado dores 'de • cartas. . arquivos.. borrachas.
s órgão, de piano, cavaquinhos, calos, pia- em tardas 'ara formas e preparos vidro berços para mataborrão. bocrachas para
. Classe 23
:. nos, ciaras, clarins. cimbolos. clarinetas. cristal para todos 'os fins, vidro indus- colas,. brochas : para desenhos. cofres. Para distinguir: •fecido& em geral: te trial,
com
telas
de
metal
ou
composi.concertinas, • cornetas e cornetões, corCanetas, canetas tinteiro, 'canetas* para cidos ara confecções e' ara Maçarias:
netins, flautas, flautins, guitarras, gai- ções especiais: ampolas, aquários, • as- desenho, cortadores .-de papel, carbonos, algodão, •canhamo. caroá, fazendas e .
-Sas, harmônicas, harmónios, harpas. li- aadeiras, almofarizes, bandejas. cabe. carimbos. earanhadores, cola para papel. tecidos de lã em peças, juta; linho, na,. • ras, • órgãos,. pandeiros, pistões; -pratos tu a: cadinhos. cantaros: cálices, centro coladores. compassos. Cestos para cor- .lon paco-paco. -ramy, rayon, seda narespondência. desenhadores, duplicado- tural, tecidos plásticos, tecidos impera
de bandas. rabecas, realejos: requintas.- de mesa. 'capsulas. copos, esaalhOs,.
" saxofones, tambores, tamborins,' tantans. carradeiras. frascos terrinas para
res, datadores. estojos para . desenhos.
meãs/eis _e tecidos pano-couro ,e filó . taroes, tinibales, trombones, trompetas, "rrmai para fórnos. fios de vidro, gar- estojos -Para canetas. estojos com minas,
•• rafas, garrafões. graus ' globos. , haste. esquadros, estofos para „lápis, espetos.
tubas, violas 'e violões
Classe . 24
'
Oasis
•
tarro& rárdineiras, licoreiroa mamadar estiletes para • papéis; furadores, fita Alamares; atacadores para espartilhos
Pará distinguir: Algodão, agulhas para res. • ..aantegueiras. pratos • pires. 'Porta. para máquinas .:., de - escrever, • grafites e calçados, ataduras de algodão para
Injeções,, aparelhos dep reuno :arterial lóias, 'paliteiros:: potes, pendentes pe- para lapiseiras. " goma arábica. grámpea. diversos ,fins, exceto' para' fins medida
- aparelhos . par., massagens, • afastadorea
dores: , , lápis em . geral,- lapiseiras.' ma- naus. • bandeiras, bordados, braçadeiras,
quinas para apontar lápis, minas para borlas; 'cadeados caas ara móveis is
abre-bocas,- abaixa-linguas, aparelhos destais.. saladeiras, serviços para ,
.. para surdez. , abaixa-linguas. aparelhos frescos, saleiros, tubos, tigelas.., traves gra fites, minas para penas, máquinas de pianos, carapuças para' cavalos, coo.
. para :surdez. afastar lábios, gengivas sas, vasos, vasilhames.. vidro- para 'vi- escrevera 'máquinas de calcular. maqui- (Iões; debruns, lã,: fitas forros...franjas
. -fagulhas ara seringas. aarelhos • elétro draças. vidro : para relógios. varetas. nas de . somar; • máquinas de . multiplicar festão, ^ feltro Pára órgão, fofos galardentários. drargicos • eletro-diagnóstr- vidros para conta-gotas. vidro pare mata -g a tos. porta-tinteiros. porta-carim- dates, lamparinas, mochilas, mosquiteiautomóveis e para bata-brisas e
bos. porta-lápis, p
orta-canetas,- 'porta. ros,' nesgas...ombreiras e enchimentos
, co& 'bolsas ara água quente. 'bugias) b,is
•.
xícaras
cartas. prensas. prendedores de papéis, para roupas. de homens ••• e senhoras, _,. hal& bombas de borracha 'ara fins • rn.
.
Classe
15
••
• ..rdrgicos e. rotéticos, bandeias rospltala
percevejos para papéis, perfuradores. panos para - enfeites de móveis, não
rei, canulos, conta gotas, celalómetros Arte fatos de cerâmica Porcelana, faian- réguas. raspadeiras , de" borrões. stencila fazendo', parte dos -.mesmos, palmilhas,
curetas, colheres cortantes, cintas aba°- ça, louça, louca vidrada e outros para para' mimeógrafos, tintas e tinteiros passamaries, pavios. rédea; rendas te, • cirurgicori para operações. termômetros uso caseiro, adôrno, tias industriais e - ,
Classe 18
des: sacas.' sinhaninhas Para vestido* a.
• minais. estiletes espátulas. instrumantos artistica. inclusive instalações sanitá- Para distinguir armas e munições de telas. tampos Para almofadas, não ara
aparêlhos:
de
jantar,
almaço.
$er
• selos. , pinças .anatómicas,- pincéa , para rias: guerra e 'caça: Alfanges. arpões. balas, zendo parte . de móveis, estai •
áracaa.ameiàs.:elásticas protetores , para breraesa. chã e café. bacias 'de latrina baionetas, canhões; carabinas, chumbo feitos de algodão. cânhamo. linho. juta,
.garganta. armários -para anis ursa:tala isandeiraá de porcelana para candeeiros para caça, cartuchos, dinamite, -espole- , seda, raion lã peba efibras não -• . aia camas, • carrinhos' para • transportes banheiras, bilhas para vinhos, botelhas MS,. explosivos: espingardaS, fusis.. fogos .• n InclUidos em outras . classes caçoilas para ani- de artifícios metralhádoraá, ". pista/as.
de doentes, mesas para clitilca médica • botijaaa
serra para maquiotomia lho, canos de barro para togão.• colu: - hapitalar
pólvoras, Punhal -e revolver
Classe 25
para jardim. stcaras..canecas..consa, Classe .11
Clasáe 19_
/•
• tal. bt. poteiras. conteiteiras., cubos, descanso: Animais vivos, inclusive • aves," aissos em Para distinguir:,, Arvorei de na
perramergas de tôda espécie •
para guarda-Chuva, - espremedores para geral, inclusi .cf os . ' do bicho - da seda De lote. bolas Para enfeites de ervário - •
Classe 12
da . natal cartas geograficas. cartas&
bastais, funisl. frigideiras de . barro. glo
. Classe 20
•Os seguintes .artigoa . -de lisetal,
boa, Jarros. tardineiras para jardim, lava Para distinguir: . Petrechos navais e ae- postais, cartazes, displayi estatuetas,
: aluídoa. nas outras classes: ,
estampas, • gravuras, trutas de vidro. It.
alfinetes de segurança,. agulhas, argo- dedos. 'manteigueira. Molheira, pedestais ronáuticos: ancdras, j oias, ,, cintalas, botões, colchetes, dedais, - fivelas e de :tampadas, pires: porta-tacas, - potes natação, fateixas,. flutuadores , para , hi- gura sde ornatos, festões, totogaaaaa,
fechos -.Corrediços; . garras„. grifa- s de me- pratos puxadores. :receptáculos, saladei. : dronsetria,: Para-quedas e _ salva-vidas frutas. de -- figuras para eludam •
Dolos de:iniveriarios, batizados, case
ta: para - enfeites —de vestidos, ilhoses. ras, saleiros, serviços de : chá e de cate •
mentos e outras quaisquer comemore
'Classe 21
rcisSangai; lantejoulas e presilhas
taboletaa 'terrinas, tubos.- urinóis.
Para distinguir: Veiculos e suas partes çbes. gravuras. imagens - letreiros, ma•.
'lhas e vasos •
•
Classe 13
sntegrantes: Aros . para _bicicletas, auto- nequins, maquetas, obras artisticas. obras,
Classe 16 . ,
,
•.
Adereços de. metais. preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de Para distinguir- Materiais paar` constru- móveis auto-caminhõesaviões.• - amor- de pintura. painels e cartazes para debio. braços. cordções e par iiexposidlo, projetos,
pedras preciosas e suas imitações. adôr ções • decorações: Argamassas, argila tecedores. 'alavancas de Cam
1106 de metais preciosos semi-preciosos areia.. azulejos, batentes. - , bala astres .blo breques. braços para veiculo& tacicle. sioatnearlos de mercadorias diversas e
, e suas imitações, alianças anéis, artl :Os .de cimnto. blocos 'para pavimenta tas :arrinhos de mão e carretas, cama para propagandas, suportes artistica§ • goe de tantasia de metais preciosos cão caibas cimento cal cré, chapas ahonetes carros ambulantes: caminhões. para • vitrines. estatuetas para adornos
"a • para fins. artisticoa, 1:aboletas
, balagandans de metais preciosos, ou isolantes, caibros raizilhos colaras: -asso& aratoaes. • carros-berços carros.
vasilha e vasos
,R,1(!l-lf.% can 36-1"q3dOreS. CarrOS. carsemipreciosos, bandejas de metais pra' chapas para coberaurair.- Z.NITÀ*
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õsacional da Propricdado Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
nhas recipientes, suportes ssportes para cintas, combinações. corpinhos, calças sembaio e isolador, suportes, serra.
guardanapos. saleiros mous, tigelas, de senhoras e de crianças, calções, cal- pneumáticos, suportes de câmbio, sanArtefatos de madeira em geral: Argitubos para ampolas. tut aa para serin- ças. camisas. camisolas, C3irbSt tas. fonas de partidas, saltos, solas e soladas
las. alguidares. armações para. balcões
gas, travessas tipos is a../ 'ciai piás.
e para vitrines. arretara de madeira tico, sacolas sacos, saquinhos, vasilha- cuecas, ceroulas. colarinh9, cueiros, de borracha, surdinas de borracha para
para caixas, bandeias barris, baldes mes para acondicionamento, vasos, a) saias, casacos, chinelos, dominós. achar- aplicação aos tios telegráficos e telefba
pes. fantasias, fardas para militares co- nicas, travadores de porta,
batedores de carne, caixas caixões, cai
saras colas a frio e colas na° incicidas legiais. fraldas, galochas, gravatas, gor- tigelas, tampes de borracha para contaxotes. cavaletes, cunhas cruzetas cuba, em puras ciasses, para borracha, para
ros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês, gõtas. tiras de borracha para elaboracaçamba, colheres, cestos para pões cortumes. para marcineiros. —para sapaluvas, ligas, lenços, :mantas, meias
ção de substancias químicas
capuz para cozinha, cabos para terra teiros. para vidros, pasta aclarava para
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pamantas. cantoneiras, engradados. estra correia, pasta e pedras para aliar
Classe 40
letós, palas. penhoar, pulovera pelerinas.
dos, amarinhas estojos espreraedeltas rebolos, adesivos para tacos, adesivos
Para distinguir: Móveis em geral, do
as- Ponches, polainas, pijamas, puembalagens de madeira, escada for- para ladrilros e adesivos pars.atulejoa P eug
metal, de vidro, de aço ou de madeira
nhos, perneiras, quimanos, regalos
mas. guarrikeass para porta-blocos anéis. carretéis pai, tecelagem e guarrobe de chambre, rolpão, sobretudos. estofados ou não, armários, almofadas,
guarniçõeS p ara cortinas, guarnições de nições de material plástico oara leda.
suspensórios, saldas debanho. sandálias acolchoados para móveis, bancos, baia.
madeiras para utensílios domestico&
essa geral de elásticos
sueteres, aborta. sungas. stolas ou slacks quetas. berços biombos, cadeiras, cardmalas de • madeira, palitos. pratos. piClasse 29
ohm para chá. e café, copa e cosinha
roucas, turbantes. ternos, undormes
pas, pinos puxadores prendedores de Escovas comuns (não incluídas nas
camas. cabides, cadeiras giratória& Ca'
e vestidos
tos, pasinhas garfinhoz e colheres para classes 6, 11, 17 e 43), lambazes, rodos,
deita de balanço, colchões de mola, dl.
Classe 37
sorvetes palitos para dentes. táboas
espanadores e vassouras
vaus, discotecas' de madeira, espremi!.
Roupas
brancas.
p
e
mesa'
ara
Cama
Classe 30
de passar roupas. taboas de carne.
çadeira. escrivaninhas. mesinhas para
tonéis. torneiras, tambores tampas su- Armações de guarda-chuvas, armações Acolchoados oara camats cachea co televisão, guarda-roupas. mesas, molda;sarares esfregões, fronhas. guardaria.
portes de aideira. redinha. roles.
ras para quadros, porta-retrtos. polira
de guarda-sóis, barbatanas para guar
ons logoe iaordadaa. fogos d toalhas
resários e sacos
chuvas, bengalas, capas de algodão lencól s. transas :sara camas asnos para tas-camas, prateleiras, porta • chapeai,
para chapéus de sol cabos de . chapéu cosinNa e p anos de orla* te
sofás-camas, vitrine,
Classe 27
l has de
de sol, capas de seda para chapéu de rosto e banho, toalhas le roesa,
distinguir
artefatos
de
palha
ou
Para *
toaClasse 41
sol, castões de madreparola para ben- lhas para lantar toalhas p ara chá e
fibra, não • incluidas em outras clames:
galas. caatões de marfim para guarda café , toalhas para banquetes. varal- Alcachofras, aletria, alho. espargos,
Cestas, cabos para utensílios, cestos
chuvas, acstOes de metal comum, casções p ara cama e mesa. toalhinhaa açúcar, alimentos para animais amido,
para costura, cestos para pão, caixas
tões de tartaruga, garfos para guarda
(cobre riflo)
amf ndoas. ameixas, amendoim, araruta,
para acondicionamento, caixas para enchuvas,
qua rda-ch uvas. guarda-sol
Classe 33
arroz- atum. aveia. avelãs. nzeite, azeifeites, redes, peneiras, telas para asguarnições para bengalas, guarnições Papéis e seus artefatos, papel para estonas. oanha. áacanau. batatas, baias,
sentos de cadeiras
para guarda-chuvas partes de guarda crever, de encadernação, de impressão a iscoitos. bombons, bolachas. baunilha.
Clame 28
metal comum, ponteiros para guarda e para embrulho, álbuns em branco, :afé em pó e
em grão. camarão. Canela,
Para distingirei Artefatos de mataria cravas de metal comum Ponteiros para blocos de papel para contas e outros
em nau e em pó. cacau, carnes, chã.
plástico e de nylon: Recipientes tabn bengalas e guarda-chuvas de chifres • fins, bandejas de papelão, cartão, macaramelos. chocolates. conleitos. cravo.
cados de material plástica revestimen
varetas ara guarda-chuvas
ta-borrão, papel crepotn.lpapel imper- :areais- cominho. crem de leite, cremes
tas confeaclonadoa de substancias ato
Classe 31
meável, papel de seda
almentioios. croquetes, compotas. caumais • vegetai:o Argolas. açucareiros Anéis de vedação para junções, anéis
Classe 39
gica. coalhada castanha. tabela condiarmações para óculos, bules. bandeias obturadores, arruelas, bujões, barbantes,
bases para tele lones baldes. bacias, boi borracha de campanha, buchas, betume Para distinguir: Artefatos, de borracha mentos ceara alimentos calmantes.
a& caixas, carteiras chapas, cabo para vidraceiro, bolas para válvulas. borracha. artefatos de aorracha para chouriços, dendê. doces. doces de leu.
para ferramentas e utetellios cruzetas massa para calafetar, cordoalha, cordas, veiculos artefatos de borracha não ia 'as esamaire. -sséncias alimentares, ecocaixas Para acondicionamento de ali correias de transmissão, lonas, cobertu- cluidos em outras ciasses: Arruelas, ar o ctas. ervilbra amimas. extrato de togolas amortecedores, assentos para c* .., te, farinhas alimenticias favas, Mmentos. caixas de material plástico Vire
ras de lonas, mangueiras, molas de
&iras. borrachas para aros, batentes de eses. flocos. tareio. Fermentos, feijão,
baterias, coadores, caos, canecas. co
vedação
cofre, buchas de estabilizados, buchas tipos. trios. trutas seca., naturais e cria
Deres, conchas. cestas oara oão. catei
Classe 32
buchas para jurnelo, batente de porta ateadas: glicose, goma de mascar. go.
Mas capas para álbuns e para Iftry. Para distinguir:
álbuns, almanaques.
cálices, cestos, castiçais para velas anuários, boletins, cataIogis. jornais. batente de chassis, bicos para mamadei- :Liras, grânulos. arar de bico, gelatina.
caixas para guarda de objetos ertu livros, peças te,atrais 'e c:nemafográfi- ras. b r açadeiras, bocais, bases para te. aoiabada. geléias. herva doce, bera
chos, coadores para chã, descanso para cas, programas de rádio t televisão !donas, borrachas para carrinros inchas nate, horta l iças, lagostas baques, leite
pratos, copos e copinhos de aláas
publicações. revistas, folhinhas impres- ciais, borracha para amortecedores °adensado. leite em pó. legumes em
bainhas de borracha para rédeas, cachei sonserva. lentilhas, linguiça, louro, maspara sorvetes, caixinhas de plástica
sas e programas circenses
para sorvetes colherinhas nas abas
de motor, camaras de ar, chupetas. cor. sa, alltnenticias, mariscos, manteiga,
Classe 33
garfinhos de plástico.pare sorvetes toa
does massiços de borracha, cabos para margarina. marmelada macarrão. masInsign'a
minhas de plástico para sorvetes, disco:
ferramentas, chuveiros, calços de bor sa 'de tomate. mel e melado mate, malClasse 34
racha. chapas ' e centros de mesa, cor- mostarda. mortadela, nós moscada, noembreagens de material plástico ambas
Capachos% cortinas, cortinas automátilagena de material plástico para sorve.
cas, encerados, linóleos, inosquitelors, das de borracha. cápsulas •de borracha es p ara mingaus molhos moluscos,
nylon, esteiras enfeites ara automó
oarac entro de mesa, calços de borra- zea &eco comestiveis, astrais. ovas,
oleados„
panos para assoalhos e paretea estofos para objetos, espumar d•
ha para máquinas, copos de borracha pudins, p isic'es vette& presuntos, pades,
passadeiras,
sanefas,
tapetes.tapevez, massas ana-ruidos, estoadorea de
tes de peles, de madeira, de esteira, para freios, dedeiras. desentupidetras ales paios. walinés pimenta péla para
pratos, funis, formar para doces fitas
discos de mesa, descanso para pratos. -és p etit-pois p astilhas , pizzas pudins:
• corda e cortiça
Isolantes, filmes boa de celulose. fechos
encostos, embolo& esguichos, estrados lUe/108 rações balanceadas para mala
Classe
35
Para bolses, facas, guarnições, guinaiesponjas de borracha em quebra jacto mis, requeijões. sal sagu sardinhas.
Para
distinguir:
Couros
e
peles
prepaOu para chu petas e mamadeira. Qatpara orneiras, fios de borracha lisos. :endoides salsichas. salames sopas enniçõea para porta-blocos guarnições rsdas ou n camurça& Cromos pelicas formas de borracha, guarnições para atadas, sorvetes suco
te tomate& e de
e artefatos dos mesmos, jaquetas, almopara liguidilicadorea tt Para batedeiras
automóveis, guarnições para veículos *ratam torradas ta pioca tâmaras, falbafadas
de
couros.
arreios
,bolsas,
carteide frutas e legumes. guarnições ir «'a.
lancheias para escolares, laminas de -SM. tremoços roela, torrar 011 11,
para cortinas, farras, hunlaados, pás. ras, chicotes de couro, rédeas, selins, borracha para degraus, listas de bor
mento is animais e aves torrões.
sacos
para
viagem,
sacolas,
saltos,
soticos, lancheiras mantegueiras, nialaa
racha. manoplas. maçanetas, protela
toucinho e vinagre
las, tirantes para arreios e valisés
orio612, oell dedores de roupas, puxado
res , para para-lamas. protetores de
Classe 42
rei Para mtveia. pires, pratos, paliteiClasse 36
para-choques, pedal do acelerador, pe'
rota pás de casinha, pedras pomes, arta. Para distinguir: Artigos de vestuários
dal de partida, paras para businas Para distinguir: Aguardentes, aperititerial plástico para etensilicts e objetos e roupas feitas em geral: Agasalhos, pratinhos. pneumáticos p ontas de bor- vos, an:z. bitter, bramis( couh.sque,
guarnições Para bolsas, Garfos. galeria* *Ventais, alpargatas, anáguas, blusas, racha para bengala e muletas, rodas veias
ternas, genebra. gin,
Uca.
GOL protestes p ara %Cornudo& pu- botas, botinas, blusões. boinas, baba- masalças, rodízios, revestimentos de res,
nectar, puncb pipermint, rhuta,
adoro de Égua nata uso dométtico douro& bonés, capacetes, cartolas. cara. borracha,
rodas de borracha Para mó- sucos de frutas sem álcool, vinhos, verPorta-coimes porta-niquela, porta-notas poças, casacão. colete& aspa& chales.
veia, sanfona; de vácuo suportes de
mouth, vinhos espumantes, vinhos
porta-documentos, placas, sebites, fedi cachecol& calçados, chapéus. cintos. motor, sapatas do pedal do bre q
quinados e wh:sky
ue. ri
Classe 26

k
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Classe
ralhos, bolas para todas os esportes,
Para • distinguir: refrescos è refrigeran- bonecas, chocalhos, discos e arremesso
i
'tas, guaraná, gasosa, água tónica, águas desportivo, figuras-de aves e animais,
artificiais, xaropes para _refrescos, bea Jogos de armar, jogos de mesa, joelhei• bidas espuMantes, sucos e sumos .",de ras para esporte, luvas para esporte.
.. jrutas, para bebidas não .alcoólicas,.... miniaturas de utensílios domésticos,
sifões ..e sodo limonada
máscaras para esportes, nadadeiras, reClasse" 44
•
•
des para pesca, tamboretes e varas
,Cigarros, acendedores para ' cigarros;
pira pesca
'aromatizados para fumantes, bolsas orá . ..
Classe 50
fumo, bolsas .para rapé cachimbos, car- Artigos tio incluidos em quaisquer das
teiras para fumo, charutos,. cigarreiras,
classes anterioaes
•• cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros
Termo n.°-723.218, de 5-11-65
para -.piteiras, -fosforeiras de bolso, is.'
queiros, paria para cigarros. piteiras, SOTRAN — Sociedade de Transporte
• ponteiras de cachimbos. porte-charutás, - e Representações-do Nordeste Ltda.
Pemathbuco
rapé, sacos para . fumo •,
•.
Glasse, 45 Plantas, sementes- e ••mudas . para • agra. cultura; horticultura e floricultura; .,
•'• flores naturais • •-•
es do Nordeste Ltd]
• • - Classe 46'
Sociedad e do Transporte e Representaçõ
Para distirignir: -"Amidd.
'azul T. da
.'• Prússia, alvaiade • de- zinco. ..;abrasivos
algódao preparado para limpar metais.
•Nome comercial
detergentes, espremacetes, •• extrato de
ns
. 723269 a 723.318, de
Têrmos.
anil. , fécula para tecidos. ' ff:Muros' de
•
8-11-1965
cèra e de madira, g goma para lavanderia limpadores, -de luvas, liquidas de Companhia - Siderúrg:ca Belgo-Mineira
•
Minas Gerais
branquear tecidos. liquidas -mata -uorduras para roupas e . matu . óleos pare roupas, °taipa. , óleos pua limpeza de car •
ros, • pós de . brancurear. roupa; salicatc
de sódio. anda 'cáustica .Sabão em pó.
sabão comum sabão de esfregar e 'sa.
"ponaceos, tijolos ! de polir e verniz'
Classe 47
, . " •• •
çarvao . mineral, de turfa ou vegetal,
ceras para iluminação, combustíveis.
fluidos de iluminação:- gasolina, gordura
de petróleo; 'graxas, ,enha, ilibrificantes.
nafta.. óleos ilianinantas,. óleos lubrificantes. parafinas, petróleo refinado, 'quero.:
.sene, 'turfa
Glasse 48-

AN

Para distinguir: Perfumes essénrias
tratos. atida -de colônia. ágaa de louca - .
dor. áç;ua de beleza, • Igtia . cle quina
.
C:lasse 1
água le rosas. água de alazema, água Absorventes. ' acetona, ácidos, acetatoe
paia • barba loções e tep'.icos para os agentes guimicos cara b tra t am ent o r
cabelos e para a pele. brilhanfina-.-han toracgc. de. Piras teddos couro,s. e
dolirm. - batons" :cosmatiaos • axadores
albumina ar),
átiva s-i=az
de penteados', petróleos- óleos . ' para os
alurnen +ib.:atada, alvejantes in.
,cabelo creme revanescente.• cremes por.. instrials • alumiai(' co, „pó mmonlact,
durosoa e . pomadaS para limneza . da uni incruStantes anti-oxidan t es ;and
pele a , "maquilage," letMatáriq s de3o- ,r1rianteS- arai - corras' vos, - • anti ,deto,.. ri.
dorantei vinagre aromático. pó ,de • arroz 'es, azotárdi. á g ua • acidulada cara
e talco perfumado ou. titio
para icumuladores a g ua oxigenada- , para
o rosto e para os .lábios sabão é creme aris- industriai Rinim a banhos pars
pestana e • s9riraticeiras. prepado. para lialvantiacão aenzina a' cazol.• betumes
• embelezar • cibos . . olhos. Carmim para afcarbonatosa de sódio. , de porassfoi. ca ..
para barata:a sahãe iqinda periumadc, t trgerri -prvi"te••••, carbonatos Catalizaou não. .iabonerch. tenrdrIrm 'em -pe,' sotos: " • descorantes "desincru.sttantes. dis
pasta ou liquido • sais per t lwrdos MIRO '-.01ventes "errtuP 'ãe's fotográficas . • rtitobanhos pores, vaporizadores de Dertu tre tire, : esináltes- estereatos: ' fenol
me: escovas para (Irares •.'ahe' n tis ,i/d1;15 ates- sen,ibilizados para fotografias fi•
e cibos, saquinhos Pertiniv . th...- prewra,- • :iadores. forram, tostatos andiiStriaiss-tósa
1 dos em Dó na ,:i-a• uoui10.- e ,11-1nOR foço, industriaieflim ema. dabrarlizado•
Irai} - ,.tratanieurt • Ias
res. gelatina nar:n , fotogrntfas e pintura
.,ventis e vernizes, reinovP(lorr; da .
lis • glicerina: ,‘'lidratos -"hidrosulfitos
cola • glicerina erhimada.nara os. caneic”, annermeabilizantes toriiiretoa:.:,:tacent
e preparados " narp desé,ofort anhaa.. ma041W - ,p a r a . cintura. ." magnésio.' • astr.
cilicia e p:ni-w. 1-yuitis:c•als -;.51ces curto: • iftratoo ,- nfutra!izadores. nitro('
. • pa ro •
pe ie s: • a 's •
iuloára ASidos oxidantei ialeo; -- oÁra
,
tires • Mee ir ;inhaca: ' orodutti's.
•• .. • (.1:18Se 4Y
, 'o g ráv-Ifinoress,ão . •ootassa ima*
logos. brinquedo:a • passatempos e . arti
sgos'• desp.).
Automóveis e cieleffluS •trial; paneis era
—uls•ionaveis : para : a 'to.
de brinquedosarmas de 'brinquedos; ba. 'opratia: papeis de turnesoi; papeis:1Se'
•

1.nn•nnnnn

liOgráficos • e . iheliocopistas.. peliculas
sensiveis, papéis para aptcyarafia e anã,.
Usei de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos . para . composiçáo de
datas,- : Preparações pára fotografias
produtos' para 'niquelar: pratear . • cro-.
mar, produtos para diluir tintas prosaia;
to; reativos, re'noVedores, reveladores;
sabat, neutro, saia. salicilatos, secantes,
aflicatoa, toda cáustica, soluções,. trai
•micas de uso industrial.' solvetites, sul.
ratos; tantas n 'pó. -liquidas, sólidas.
ou pastosas . 'para Madeiras tarro, paredes. ,contruçõdt decbrações, couros: te;
calota fibras, celulose barcos., e vet. Adilo& •talco Industrial; thlner.
Adubos, ácidos' sanitários.' .água
r etantes e paro • rins sanitários, apanha
masca' e insetos Ideais u- rna e ariapel ou
oapelaol. • • alcálls bactericidas, parati".
carrap' aticidás, cresoL cresvtall-

na; creozoto, desodorantes. , delintetan;
tes , detonadores.. • exterminadora. ' dr
pragaS e nervas daninhas. estereliian
tes. embrocações para aniinais
tos, farinha de . assoa • fertilizantes ' toai
fatos. • tormicidas- fungicidas rutaaoap
tes.. glicose para , fins 'veterinários -guanos, herbicidas- inSealugos. ,larvicidas
microhrcidas.. medicamentos Para sai
nata aves- e :Deixes., óleos desinfetante:
a Veterinários Petróleos sanitários•
desinfetantes
fumegatóriu.
inseticidas.. darasiticidaa, fungicida,..;
desinfetantes. preparações ,.e produtos
n,Seticidas.. germicidas. ',desinfetantes
veterinários: raticidas .. • r emédios "cara
fina veterinários, nabLie s' veterinários e
desinfe
tantes. • sais oara • fins agrícolas,
samtrios e veterinários , . sul:
ratos, supertostatos, vacinai , tiara -Ovai
animais venenos contra insetos. : ant.
• Mais e hervas daninNa.s
•
Classe 3
. •
Substâncias químicas, produtos -e prepa
rados 'para sereia usados na medicina ou
na farmácia .
•
Classe. 4
Substancias e paadutoa de 'origem aniMai; vegetal ou - minerai, em bruto . ou
aaraialmente preparados: Abrasivos
..)rutp, argila • retratárie., astáltico em
oruto. — algodão em bruto borracha •em
bruto; bauxita. .benlonn :breu:, cantora
oruto, chifres. ceras- . de • plantas ceras
vegetais de . Carnaúba ". e. aricuri. crina
de zivaio. crina 'em geral *cortiça • em
nruto. : :, eascas vegetais.- es pato .', ervas

veckinais. • extratos oletisos - . • estores.
enxofre s- folhas . . fibras "vegetais,. flores
secas grafites' goma , em' bruto.' grande
em hruto kieseighin: . liguidos de plan,.
tas lates bruto • ou • parcialmente
ote pataaca., ninérros ametalicos madei
raal•em : bruto ou 'parcialmente traba
ihadas 'em • toras • ' erradas e- aplainadas
mira imármore .- bruto. .6ixdo;
,manganes,' atecis "de . 'caacas' 'vegetais.
óleos em: broto 'OU p arcialmente •Pre.ria,'
aados;.: ointnhaq ina-- ' ani 'bruto- 'Pó ' , 4e
moldagens' para' tundiçõesa Pedras 'Pd"radas :. tache • em 'bruto • 'pedra - calcária
-olanras medicina!s..- 'pedras em -.bruto
suebraf'ho • *a:vs.-vegetais: -resinas, •te•
sna
• riarurais reSichios - testela.: sinete
',seivas •: :atro em bruto'.'xisto,"
-,• ", xruitiinosc e -cilicio' s--"

• Classe' 5
Aço em • bruto, aço . preparado. aço
doce, , aço . Para tipos. aço , fundido: aço
parcialmente trabalhado. aço . pálio aço
refinado, bronze. tirdriie em bruto' ou
parcialeneate trabalhado. bronze de
manganês, bronze- em pó.- bronze ema
barra- real • tio. olitintic em bruto .ou
iálico. *Cobalto,. bruto •• ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho -bruto '.ou
pardaimente trabalhado." ferro em .bruto,
en3 barra, terna manganês: tarro .velhci,
gusa em bruto ou parcialmente • traba• cimentoparcialmente preparado'
•
el.
lhado. gusa temperado :: gusa malev
matinas de • atietal. lata em tõlha, latão
em /Usa.' latão"- em • chapas. latão -em'
vergalhõesa liga . metálica. litnalbas,
magnésio. manganês. "metais não' -trabalhados ou parcialenente . trabalharitok metais • em ' massa. • metais „estampados,
metais .. para solda. aiquel. . ouro, zinco
• corrugado ,e zinco . liso em 161haa
Classe. 6 •
Máquinas • e CO:painel:nos. para britar
pedra, . máquinas elevadoras, 'transporta.
doras de .material de construção, beto- •
neiras; máquinas adaptadas na construção . e conservação de estradas, anáquf.nas amasaaticiras de' concreto, máquinas,
britadeiras, máqu:sas brunidoraa,'máquia nas,' guinchos e máquinas para
terraplanagem
..Ciasse a •

Maquinas .e utensílios para entre , 1134- .
dos exclusivamente. na agricultura e
hortieUltura • a saber': -arados.' abridores ,
le sulcos, adubádeirai.S . ancinhos' me..
:tinimos e emplilhadcires • ocmbinadosa
arrancadores -inecánanos para agriculnoa, .batedeiras para cereais. bombas
,ara adubar. • ceifadeiras. carpideiras,
:citados cara arroz. .charruas para agria
aCtUra. • . eultivado'res..- debulhadores,
testocádoraa desentégradores.. esmaga. •
fores para a ' agricUltura. escarrificadoenchovadeiras., facas para •
'as agricolas, ferradeiras. - gaanh
os;
larras tiara arado, grades • de • discos .
ar dentes: . máquinas . batedeiras para .
mricultura- máguinas. ' Inseticidas,r...inas 'vaporizadoras, :Máquinas ' de
(rompia' rnacininas niveladoras , de -terra,
uácminas cierturactoras 'Para a agrical.ura -máquinas de 'plantar. motocfsarnas.. mquirias regadeiras. máquinas de
oçara le aeurear,T para: sulfatar. de
orquir.. : de triturar de • esfarelar- terra.
ara Irriga-ão.. baia Matar 'formigas a
mama insetos. p' ara ,,turrifar- e pulveria
dai desinfetantes " para adubar- pari
agitar • espalhar Palha. Para èolber,'
:algodão, para colher 'étreals.- máquinas
amassadoras'. para tIns"-• . a a ric-01118.- " alll '• •
cortar árvores, para espalhar, -para ca.,'
Pinar, máquina combinadas para ai. •
mear- e cultivar. de 'desbanar.' para
aliar -máquinas - e -moinhos" para 'gorra-

gana •-•: máquinas- toseadoras, ordenado,:
res nifcallic08, 'raladores - mecánloas, re. .
%em compressores para- a. agricultura:
sacradeirás,; ‘,• iemearleiras, • escodearas;
‘emeadóres . de "terra,' tásadorea de fre.,,
semeadoras de, terra, • tosadorei de
ele, • . tratore s'2' sgricolak
' válvulas 'para
.• 'máquinas •-r agricislas •
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de abZid0 com O art. 130 do Caailso tas Panaledzale Industrial. Da data da publinção começará a
correr tt paaantia ia.dias para o dera:atento do peaalo. Darauta arab praaa rsaderão apresentar atlas apostadas ao Deputa:mata
s' do ritsbitao Metida
Nacional da :arcara:dada Indurtatal lamelas que se jeil:areaa prcausilealoa com a caueeiaaa
Classe 19 feita bola de aniversários . ikatizatins.
sas, vasos, vasilhames, vidro para viClasse 8
e outras qusastjaet comeu:oPara distirgu n r: Ap:.relhos de pó, apa- draças, vidro para relógios, varetas. Aves e ovos em geral, inclusive bicho casamentos
....Oca gravuras menagens. atreitos marelhos de ar retrigrazdo, aquecedores. vidros para conta-gotas, vidro para da sada, animais vivos, bovinos, capri- nequins. maquetas. obras aras:Ice, oare
nos, galináceos e suam&
automóveis e para bara-brisas e
abat-jours. alto-lalaates. anteac.s, batede eme, painéis a carteies para deClasse 20
xícaras
rias, batedeiras, businas, barowairos.
Petrechos navais e aeronáuticos (salva corações e pare exposição. atoleimae
Classe 15
chuveiros elétricos, chaves, autaina:aas
caverna
vidas,
âncoras, rinto .de natação, bóias mostruários de mercadorias anistiam
Para
distingciri
Artefatos
de
porcelana.
comutadores, ch cotes para autxrmoveis,
para propagandas, suportes
e
paraquedas)
e
terragueta.
louças
vibarro
cabos e condutores elétricos, chaves de faiança.
para vitrines, estatuetas para adornos
Classe 21
premedores elatrices, foaões, fusiveis. dradas de uso caseiro, adornos. fins ar
e para fins artistica* e tabuletas
máquinas tatográ'dcas. faróis, laterrup tiaticos e instalações sanitárias, anela- Para distinguir: Veiculas e suas partes
Classe 26
aiorsso
caseiro,
integrantes:
Aros
para
bicicletas.
autd.
para
tos
de
cerâmica
Cores, geladeiras. aparelhos de alterco
Alforges de vime, argolas de madeira.
sua.
artisticos.
aiguidare&
aos
e
t
ine
auto-caminhões,
aviara,
amormóveis.
mun.cações. liquiclificadores. limpadores
de ~rifa ou de osso, argolas de ma~coa deira de marfim ou de osso para guarde parabrises, lu:es traseiras para vei- Jeiras, barris. bules. Met& bacias, be- tecedores. alavancas de câmbio.bicic.leados, lanternas. riostradores. microto. bedouros -manjedouras, biscoiteiras.' bom breques, braços para veiculo&
danapos, armações de marfim ou inadata
aelas elétricas,. apa- bomeres, bandeias assadeiras copos. tas. carrinhos de mão e carretas. cami- ea para leques,. artefatos de suadeira
nes, manómetros
caldeirões,
cadinhos,
cântaros,
cofres.
ambulantes,
caminabes.
nhonetes. carros
para cozinha, cabides de madeira, cala
relhos de refrigeração. rádios, refletores, sorveterias, aparelhos de televisão. cubas. ucompoteiras. caçarolas, canecas carros, tratores, carros-berços. carros- xas de madeira, copos de casinha, caválvulas. voltimetros e velas elétricas formas. tiltros, jarras. lardinetras. Uca, tanques, carrosarrigadoes. carros, car- tas de salgueiro, cestos de madeira as
cetros leiteiras, lavatórios. manteguei- aça& carrearias, chassis, chapas cir- vime para pio, colheres de pau. dentes
Ciaste 9
Acordeão, bandalss, anus. bandolla ras. a3oringas. molheiras, nichos pire* culares para veiculas, cubos de veiculas. de madeira para rodas. dormente de
baterias, contra-b...ixos. cuicas, clarine- pratos ilõessa pratos ornamentados corrediços para veiculas, direção. desta madeira, envólucros de madeira para
pias pinos, porta-toalhas, porta-jotas gadeiras. estribos, escadas rolantes, ele- garrafas, escadas de madeira, estribe
tes, cordas para in.stramentos
porta-papeis sopeiras. saladeiras. vadores para passageiros e para carga, de madeira, figuras de madeira, fivela
eaSatIthalaS, COIlletaa . darias, cordals, potes
estojos para instannenios musicais, es- saleiros, vasilhames, vasos sanitários engates para carros. abam de direção. de olmo ou marfins forquilhas de maClasse 16
Freios, fronteiras para veiculos. guidão. deira, forros de nadeira. grades da
taudarte, tagotes. .flautas, maracas, pipianos. pratos, Azulejos. agua de cal para cansa-ação. locomotivas, lanchas. motociclos, molas. madeira, letras de madeira, mastros de
fano, pandeiros,
surdinas, saxo- areia, asfalto para revestimentos, argi- motocicletas, motocargas, moto furgões. madeira, molduras de madeira para quapistão. sai:ruão,
:as. violas, violãp las, Caixas de cimento, combinações de 'manivelas, navios. ônibus. para-choques, dros, monogramas de- marfim, prendia
fones, timbro'es.
blocos de pedra para calçamentos. cor- para-lamas, para-brisas. pedais, pateies de biombo, painéis de madeira, tábuas
e wrolino
a* de concreto, cimento, chapas de rodas para bicicletas,, ratos para bicide. de costura, tábuas para cortar carnes.
Classe a,
betuma para cobertura de casas e usos tas. reboque. radiadores pata veiculas tambores de madeira. tampas de nadeiPara distinauir instalações hospitalares: análogos.
cal para decoração, calhas rodas para veiculas. selins. aacclos, ti- ra, tonéis de madeira e torneira* de
Abaixa-D.:nuas, aparelhos de ráios X.
Classe 27
gesso
impenneabilizante
para constru- rantes para veiculas, vagões. velocipeagulhas para ser.ngas, aparelhos elétrocantoneiras,
canos
dormentes.
estaques des. vareta* de contrble do *togados e Para distinguir artefatos de palha ou
dentários. cirúrgicos e alado-diagnóstico, aparelhos para gabinetes de clinica ções. ladrilhos, macadan para granito acelerador, tróleis, troteibus vares de fibra: Cestas, cestos. caboa para utencarros, roletas para carros
ailios, cestos para costuras, cestos para
e prótese dentária, braços para mesas mentos. estacas. gesso para decoração
Classe 22
•
alcatroado
de
barro,
mármore
imitação.
pies, caixas para acondicionamentais
auxiliares, cadeiras para clinica médica
para telhado manilhas, pilas- Pios de algodão. de unha. de cânhamo. caixas para enfeites esteiras, embornala.
e dentaria, colheres cortantes. aparelhos material
tras de concreto, portas, pedregulhos de juta, de ramé, de moei. de paco. embalagens, estojos, guarnições para
de correção para os dentes, armários portões, ripas. rodapés soleiras para paca de Ia e fios de Plásticos para utensillos, malas, peneiras. rade& rédeas.
para fins rospitalares. assentos para en- concreto, soleiras para porta-sacadas
tecelagem e para uso comum
suportes para filtros, sacola, sacos, telas
fermas, camas carrinhas para transporClasse 23 .
•
tijolos, tubos de concreto, tacos para
para assentos de cadeiras
te de enfermos. mesas para operações
Para distinguir: recatos em geral, a
assaltos, telhas, tubos condutores
Classe 28
ferramentas
cirúrgicas
para
operações
•
saber: Brocados; casimiras, gaze de Para distinguir: Artefatos de mataria!
Classe
17
• seringa:
Artigos para escritório, almofadas para algodão emp aças: pano couro: teci- plastica e de nadam Recipiente fabriClasse 11carimbos, almofadas para tintas. abri- dos plásticos em peças, tecidos de al- cadas de material plástico, revestimenFerramentas de atida espécie
chv cartas, arquivos, borrachas, godão de lá. dei Mim, de cânhamo, de tos confeccionados de substancias sala
Classe 12
berços para mataborrão, borrachas para juta. sêda natural ou taba, tecidos de mata e vegetais: Argolas, açu,careiros,,
Agulhas, fechos corrediços. agulhas de colas, brochas para desenhos, cofres.' elásticos, de vidro; de viscosa; tule armações para óculos, bule& bandeia&
tricat, agulhas de crochet, botões, aIB- canetas, canetas tinteiro, canetas para
Classe 24
bases para teleones. baldes, bacias, boi-'
netas comuns colchetes dedais. presilhas desenho cortadares de papel carbonos. Alamares. atacadores para espartilhas soa. caixas, carteiras chapas, cabas
argolas fivelas e gritas para enfades de carimbos, carimbadores. cola para papel. e calçados, ataduras de algodão pare para ferramentas e utensilioa mete,
cotadores, compassos. cestos para cor- diversos fina, exceto -para fins medici- caixas para acondicionamento de aflvestidos
respondência. desenhadores, duplicado, nais, bandeiras, bordados. braçadeiras, ua:atm caixas de material plástico Inala
Classe 13
baterias, coadora. coas, canecas, ter
Joalheria •e artigos de metais preciosos, rev datadores, estofos para desenhos. borlas, cadeados casa ara móveis
semi-precloses e suas imitações, usadas estojos para canetas, estojos com minas, pianos, carapuças para cavalos. cor- diens, conchas, cestas para paio, ceada
coai° adorno, pedras preciosas trabalh- esquadros. estofos para lápis, espetos, Ries, debruas. lã, fitas forros franjas abas Mias para álbuns e para • livre
das e suas- imitações, anéis, alianças, estiletes para papéis. furadores, fitas festão. feltro para &gim fofos galar caligem cestos, castiçais para velas.
abotoaduras alfinetes de gravata, argO- oara máquinas de escrever. grafites dates, lamparinas, mochilas, mosquitei- caixas para guarda de objetas setesIa& brincos, broches, br:-.celetes e rils para lapiseiras, goma arábica. grampea- ra& nesgas. ombreira* e enchimentos das. coadores para chá, descanso paca
dores.. lápis em geral, lapiseira& ma- 'para roupas de tomes e senhora& pratos, copos e copinhos de °Pavoa,
de ouro
quinas para apontar lápis, minas para panos para enfeites de móveis. alo para sorvetes, caixinhas de plástico
Classe 14
grafites. minas para penas, máquinas de fazendo parte dos mesmos, palmilhas -ara sorvetes, colherinha& °avalias,
Vidro comum, laminado trabaihado escrever.
máquinas de calcular maquiem tódas as formas e preparos. viaro nas de somar máquinas de multiplicar passainaries. pavios, rédeas, rendas re. garfinhos de plástico para sorvetes ter.
cristal para todos os fins, vidro Indus- mata-gatas, porta-tinteiros. porta-carim- des. sacas. ainhaninhas para vestidos minhas de plástico para sorvetes. dite ía
trial com telas de metal ou composi- bos. aorta-lápis, porta-canetas. porta. telas, tampos para almofadas, não 'a- embreagens de material plástico embações especiais: ampolaa aquários, as- 'cartas, prensas prendedores de papéis. peado parte de móvel& artigos ames lagens de mataria . plástico para sorvesadeiras almofarizes, b s ideias, cube. a.tacevelos para Papéis perfuradores. jeitos de algodão, cânhamo. linho, juta te, estojos para objetos, espumas de
seda. taloa 15 pelo e fibras não
veia, massas ano-te-dos •scoaaores de
ta& cadinhos cântaros ( atices, centro réguas, raspa leiras de barrões. 'nenens
incluidos em outras classes
pratos, funis, formas para doces. fita.
de mesa. cápsulas. copou, espelhos as- rtarb mimeó g rafos tinis e tinteiros
Classe 25
isolantes, filmes. lie de celulose fecha.
carradeiras. frascos, fôrmas para do es C '
Classe 18
armas para „íamos.. fios de vidro, gar Para distinguir nrenaçeses e munições de Arvores de natal, oibeles, bolas para para bolsas facas, guerra:8es murai.
enfeares de árvore. de natal, cartas ceia para chupetas e mamadeiras gyilt.
rafas, garrafties, graus globos, haste ' guerra e caça: Alfanges, arpões. balas: geográficas.
cartões postais, cartazes, cações- para porta-blocos guarnições
Jarros, farifineiras, licoreiros mamadaj. if a baetas, canhões, carabinas, chumbos displays, desenhos
artisticos, desenhos Para liquiddicadares e para natedeiras
saa. mantequeizas, pratns, pires. porta - para caça. cartuchos dinamite, espoletas. de caleomania para tecidos, estátuas, de
frutas e legumes. guartil,aes de ma.palaesros,
potes,
pendentes
pejóias,
explosivos. espin g ardas, lutas fatias de estatuetas estampas, gravuras. frutas de terial plástico para ctensillos e o actos
destais. :saladeiras. serviços para re- artificio. metrariarloras. P istola,. PM vidro, figuras de ornatos. festões. foto- guarnições para bolsas garfos galerias
frescos, saleiros, tubos. tlgelas. travesvers. punhal. rtrulver
g rafias. trutas de louças, figuras para en para cortinas. .jarros, RIM Ia `04,

▪
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MARCAS O EPOSITADAS
Ptthltmeaão datto da assdrdo ama o art. 130 do 064o da /Propriedade Industrial. Da data dto publissaa110 emaçar* a
pesam do 40 dial para o de3dadramató do pedido. Uno% das* praao poderão apresentar tuas oposições ao Departamento
Magma da ~peada& Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida

num •

•

.
;Dant/guelras, malas. Oall, fantasias fardas para militares co- batente de chassis, bicos para mamadeiMos , mechadas.
orissóis. pendedores de roupas, puxado. legials. fraldas galochas, gravatas, gor- ras, braçadeiras bocais, bases para tere• para imóvel*, pire*, pratos . palitei- ros logos de 'ingeris taquaras. laqtés. efones. borrachas para caminhos 'aduaros pás de coai/dia. pedras pomes, arti- (mu, ligais, lenços. mantAs, meias. triais borracha para amortecedora
gos, protetoes para documentos, pu- males, mantas. mandrião, mantlhas, pa- ',unho de borracha para rédea*. cochise
xadores de água para uso doméstico letós. padas, penhoar. puloved. pelerinas, de motor. cila:aras de ar. chupetas cor.
porta-copos, portadtiqueis, porta-aotaa ocupas, ponches, Polainas. allernaa pu. iões massiços de borracha, cabo.s para
porta-documentos. placas rebites, roda nhos, parneiras, quanOitos. regalos ferramentas. chuveiros, calços . de boa
abas, recipientes, suportes -taponas para robe de chambre. remado, sobretudos -acha, caspas e centros de mesa, coeguardanapos, saleiros tubos, dadas. suspensórios. saldas de banho, sandálias. i-ao de borracha, cápsulas de borracha
tubos para ampolas, tubos para serin- susteres. shorts, sungas. 'tolas ou siacks. para centro de mesa. calços de borra
turbantes, ternos, uai- :ha para Máquinas. copos Ir borracha
gas, travessas. tipos de material plás- tuler, toucas,
formes e vestidos
aara traio?. dedeiras. desentupidríass.
vullba.
sacolas,
sacos.
saquinhos.
tico,
Classe 37
-tacos de mesa. descanso para pretos
meai para acondicionamenta, vasos. si . Roupas brancas,
para
cama
e
mera:
encostos, êmbolos, esguichos estrados.
caras. colas a frio e colas aio tackidas
hoados para camas- co 'dias co- espontas de Porracha em quebratactc
em outras classes. para 'aorracha; para se:aorta
esfregões, fronhas guardanacortumea, para marcineiros. para &ma- pos, fotos borda -toa. jogos de toalhas. para torneiras, tios de borracho Uso,
de berracha guarnições para
teiros. Para vidros, pasta adesiva para ! ençóts, mantas na.. camas rama, para fôrmas
rióvels,
guarnições de borracha para
correias, pasta e pedras para afiar cosidas' panos le rratns to Aias de automóveis.
g uarnições p are veicular
rebolos adesivos para tacos, adesivos -osto e banho. toalhas .de masa, toa- lancheiras para
escolares. .aminas de
para ladrilros e adesivos para azuleloa lhas para Jantar, toalhas paia chã e iorracha Para degraus.
de borra.
anéis. carretéis par tecelagem e miar café. toalhas para banquetes guarni- :ha para Janelas e. oaralistas
norma lençóis
tad&
atçdoes de material plástico para
ções para cama e mesa, toalhinhas te borracha. Manopnas. ...açanetas. pua
bis geral de elásticos
(cobre pão)
:atores para para-lamas. protetores de
Classe 29
aara-choques. pedal le acelerador. pe.
C2aat e 38
Eteavas comaus (não itbditild11.1 nas
dal de partida, roeras para buainas
Aros
para
guardanapos
de
pape,
lamoazes,
classes 6, 11, 17 e 48).
p ratinho.. p neumático& pontas de bar.
aglutinados.
álbuns
(em
branco)
'álbuns
rodos, espanadores e vassouras
para bengalas e amimas, rodas
sara retratos e autógratos, balões lex -acha
Classe 30
liam:iças. rodízios, revest imentos de
cato
para
brinquedos)
blocos
para
Guarda-chuvas, •guarda-aol, bengalas e
orracha rodas de borracha para mó
;correspondência blocos para cálculos •sveia.
suas . partes ln'. grantes
sanfonas de vacuo. su portes de
'locas
p
ara
anotações
bobinas
brochu
Classe 31
motor. sapatas do pedal de areque. se.
raa
não
supressas
cadernos
de
escreAdesivos para vedação, argolas para
~baio e isoladores. suportes. /dali.
vadaçâo, arruelas para vedação, ;arrias, ver. capas • rara documentos, carteiras Jneurnáticos. suportes de cambio, alf.
caixas
a
papeldo
cadernetas,
cadercordões, correias de transmissão de tôda nos. mina a. cartão, caixaa para pa- fonas de partida. saltos. solas e solados
espécie, esferas para vedação, fitilhos
rai •ted de visitas, cartões co. le borracha. surdinas de tmrracha para
para amarradios, lonas, lonas para :reios palaria'
ittercia.s cart:e , aidices couta: car aplicação aos tios teiegrátteas e teietode velculoa, mangueiras, massas para tonna, cadernos de papel melimetrado mcos. trovadores de porra tilelas
vedação, molas para vedação, rolhas, e em branco para desenho, cadernos tubos. tam pas de 'borracha 'ara contatendas, tiras para vedação, tubos para -escolares, cartões em branco. cartuchos gotas. tinas de borracha para elaboração
. de substancias quimicas
vedação, tubulações para vedado, vá:- de cartolina, crapas Jlanográficas,
ca.
Classe 10
vulas para .vedação e anéis para dei-nos de lembrança. caraetéis de paMóveis em • geral, de meta), vidro, de
• vedação
pelao.
envelopes.
envalucros
para
cha•
•
Classe 32
ratos de pa p el. encardenaçâo de papel aao, madeira estofados ou °do. incluPa ra distinguir: álbuns, almanaques, Ot) papelão, etiquetas, fõlhas ;Mala sive móveis para escritórios: Armários.
anuários, boletins. catalogis, jornais, tedhas de celulose, guardanapos, livros armários para banheirc e para roupas
livros, pecas teatrais e cIntmatográfa não impressos, livros fiscais, livros de usadas. ajanotadas. acolchoados para
cas, programas de rádio t televisão contabilidade, mata-borrão. ornamentos móveis, bancos, balcões, banquetas
• publicações, revistas, folhinhas impres de papel transpa rente, pratos papeli. bandejas domiciliares. berços, biombos
sas e programas circo-age.*
nhos, pa péis de estanho e de aluminio cadeiras. carrinhos para chá e _até
Classe 33
papéis sem impressas.) papéis em branco conjuntos *para dormitórios. conjuntos
Insignia
para impressão. papéis fantasia, menos para sala de tantas e saia de visitas.
oara toaras paredes, papel almaço com conjuntos para terraços. jardim e praia
Classe 34.
du sem pauta papel crepon papel de .cniuntos • de armários e gabinetes para
tinguir
os
sgultitei
artaa....
...ar.
q
Para di
seda, papel impermeável, pape) rui bo copa e cosinaa. camas, cabides, cadeiras
finados. cortinas, capachos, encerados.
,stratius, linóleos. oleadas. passadeiras.
sinos pare assoalhos. pare-dis e tapetes
Classe 35
- ouros e peles preparadas ou no, canur-a. cremos, pelicas e artefatos dos
eiaanos, jaquetis alinotadas de couros
orrelos, bc'sas. carteiras. chicotes de
couro, rédeas, selins, sacos para viarani, sacolas. saltos, salas, tirantes para
arreios, valises
Classe 315
.Para distinguir. Art:ao . de. -fel:mítrica:
e a roupas feitas en, gerai kgasalhos
aveutais alparcatas anáguas blus.,s
.xwas notinas blusões boinas babo
1. ai roo; Portes s-a vacares :a rto I as c* ra
:Press casasao. coletes ca pas chase.
earhecols •alçados cha péus cintrts
marna cialliana..are. cari:nabos calça.
.1. senho r a . • Se .-ri-inças calções cai
camisetas
Camisolas
camisas
cm.
escoltas ,:marinhos cueiros
.-a iecas
saias casacsa. chincam, duenin6a. echar.

bina para impressão, papel encerado
papel higiêni co papel impermeável.
para copiar papel para desenhos. papel para embrulho impermeabilizado
Papel para encadernar, papel para escrever. 'lava p
ara imprimir papel parafiva para en.brulhos papel celotane.
_doei celulose. , papel de linho. papel
absorverfte Noa) para embrulhar ta.
baeta. papelão recipientes de papei. riaatas de papel rótulos de pape!, rolo:
de papel transparente sacos de Papel
,orpentinas tubos postais de cartão

giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios colchões, colchões de moias
dispensas, divisões, clivam, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, mesas.
aiesinhas. mesinhas para -ráct...s e televisão. enesinhas para televisão. molduras

para quadros. porta-retratos. poltronas.
poltronas-camas. prateleiras, porta-chaPéus, sofás, sofás-camas. travesseiros e

vitrines
Classe 41

•

Para distinguir produtos alimentícios. alie tubetes de papel
mentação para aves e animais, laticínios, amido, araruta, azeites, aveia, ar(2aase 39
Para distinguir. Artefatos de borracha roz, compotas, essências para condiaorracha artefatos de borracha pare mentos, farinhas, frutas naturais, cristaeelculos artefatos de borracha não In. Usadas e em compota, gordura, cocos e
peixes
auidos em antas classes: Arruelas ar.
Classe 42
palas. amortecedores, assentos p ara caletras borrachas Para aros. riatentes de Para distinguir: Aguardentes, apetiticofre. buchas de estabilizados buchas vos, arda, bitter . 7.0ancly, conhaque, cerbuchas para funtelo, batente de porta. vejas, fernet, gesebra, gim kumel, lko-

tas, neciar, punch pipermint, rima.
suco. de frutas sem álcool, vinnos, ver..
, mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sky

"Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana, caldos de frutas; guaraná; rel.-nos, refrigerantes; soda; xaropes para refrescos
Classe 44
Tabaco manufatura ou não, artigos
fumantes, exceto papel (classe 38), a
*abar: Acendedores de cigarros, chartr
tos. aromatuadores para fumantes, bolsas para fumo, tabaco e rapé, boquilhas.
cachimbos. cigarrilhas, cinzeiros; filtro.
para piteiras, fosforeiras. calmo manufaturado ou não: tsqueiros: porta-charutos,' palha para Cigarros, piteiras ponteiras de cachimbos e porta-cigarros
Classe 45
Para distinguir: Plantas, sementes e mudas para a agricultura a horticultura e
a floricultura. Fiõres naturais
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da

Prüssla, alva:ade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
fetergentes eapremacetes, extrato de
anil fécula para tecidos. fósforos de
dera e de madira g goma para lavanderia. limpaoores de luvas. liquidas de
branquear tecidos, liquidas mata-,odoras para roupas e mata édeoa para ruis.,
nas. °lema.- óleos para limpeza de cai%
ros. pós de branquear roupa, salicato
is sódio soda cátistica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e sa.
ponáceos, hiatos de polir e verniz

para calçados
• •'Classe 47
Álcool motor, azeite para lampartaas,
carvão mineral e vegetal cêra para duo

aunaçao combustivel: fluidos de flumla
nação, gasolina, geléias e gorduras do
petróleo graxas para lubrificação, gim
óleo vara iluminação. petróleo refinado,
lubrificante óleo para fabricação de gás

querozene e curta
Classe 48

•
distinguir: Perfumes. essências exPara
tratos, água de colónia, á g ua de toucador Agua de beleza, áglia de quina
água le rosas, água de aitazema. água
para. barba. loções e tónicos para oa
cabelos e para a pele. brilhantina, bata.

dolina. "batons" cosméticos. dzadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revaneseente. cremes gor.
clikosos e pomadas para .limpeza da
pele a "maquilage". lepilatdrios desodorantee, vinagre aromático. pó de amo*
e talco perfumado ou não. leais para
pestana e sobranceiras, prepadoi para
embelezar cibos e olhos, carmim ama
o' rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabásaliquido perfumado
ou não, sabonetes. lenrifricios em pó,"
pasta ou liquido, sais perfumados Pato
banhos, pentes. vaporizadores de perfisme; escavas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta. líquidos e tijolos
praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da adia
cula, glicerina erNuhada para os cabelo*
e preparados para descoloir unhas,

•
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MARCAS DEPOSITADAS
Pablicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da polirem& começar' •
sor= m prazo da 00 cilas para o deferimento do pedido. Durante Sue prazo poderio apreeentsz ousa *punções ao Dementem*
iiadonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem treludicados coro a coseada4s~ refaigide
a.. se

•

'nonos na 723.331 e 723.332, de
Termo ia.• 723.327, de 8-11-65
Termos as. 723.322 a 723.324, de
cílios e pintas ou sinais atifszlzis óleos
841-65
S.
A.
Ranieri
Importação
e
Exportacão
8-11-65
para a pele . I
:ario
Begnossl
São
Pau/r
(Prorrogação)
Clasde 19
São Paulo
,ogos, brinquedos. artigos desportivos, Cornpas.'32 Blackstaff de Linhos Ltda.
São Panle
oercinhoe, aviões, zepellins, automóveis,
rall~11~n•nnn:~~~~4‘
patiaeteã, espingardas e revolvtr de
RANIERI IlTorenlo'
brinquedo, figuras de aves e atemais,
tênis de mesa. raquetes, dominós,
EXPORTAÇA-0 S/A. 4
drez, baralhos e damas
*TROPICAL-SUITING"
Classe 50
Artigos não incluidos ed quaisquer das'
Classe 23
classes anteriores
Nome comercia.
Tecidos de linho, de cânhamo e de
Termo n." 723.319. de 8-11-65
Termo n.° 723.328, de- 84145
juta
Fábrica de Calçados Viaticsa Ltda.
Ranleri Importação e Exportação & A.
Classe 23 •
•
Cum:abar:
São Paulo
Teddos de algodão em peças
IN6STRII1 ORAM MURA
Classe 23
Classe II
Fazendas e tecidos de lã e pelo,
de tóda filisteia
Ferragens.
ferramentas
Peças
cutelaria em geral e outros artigos de
Termo n.° 723.325, de 8-11-65
metal. • saber:. Alicates, alavancas, arCom panhia Blackstaff de Linhos Ltda.
mações de metal. abridores de labia
São Paulo
arame liso ou farpado. assadeiras- açu-

RANIER1
NDUSTRIA

•

Clss.s.? 36
Cakados
_
n • 723.320. d.: 8-11-65
Thr. Dr..fkett Company
lindos da Amérier

TWINKIF
Ci,:sv- 46
Arme° anil, azul da
Prúscra ilvmade 1, .!inco abrasivo.
slnodão nr. ,nsfailr p ara Ustular meras
-letero,r.fes . .oromacetes extrato de
: 'ara tecidos d.
cera e le m , iira g poma oara lavan

daria limoa•lotes ie 'uvas !iate g.os de
h - armuem TeetdON
r:15 Dara *mua r •

Inata .14rdil

mata óleo. clara mu
•••• ras bsina Mens nara limpeza de rat
rem Vil% "1. • h r nnntleat 'roupa sailcat,'
de sódio rewl, céus/teu sabão em nó
sa1+An crvrrirrr NaN• • de r.sfreont e Ia
nonl,yoa tiirsif0 fie Wiir e Ver1313,

pare calçados
Vrmo
7?3.121. de 8-11-65
The Bsrflen Compny
Estados
ia América

CASC OLAR
-.asse
Subsiâncs treparaçõrÀ citumwas usa
das rins in. lóstr as. na Integrar a e nas
hs.fin&ias e nrrna.
q:i &nicas anti-eurros1vas
antloxielanles
. •

Classe 42

Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, an:z, bitter, brandy. conhaque. cer•
vejas. feniet, genebra, gin. kumel. licores, nectar. punch pipermint. rhum.
sucos de friftas sem álcoot vinhos, vermouth. vinhos espumantes, vinhos
Classe 23
quinados e wh:sky
Tecidas oc linho, de cânhamo e de juta Termos ns. 723.329 e 723.330, de
em peças
8-11-65
Termo n,') 723.326, de 8-11-65
"Cofima" — Cia. Fabricadora de ImSterling Products International,
•
plecnentos Agrícolas
Incorporated
São Paulo
Estados Unidos da 'America

12 GAUGE
'

Para 1.stinouir

Sitssiatito

Classe 48
Para distinguir: Perhimes essências extratos. água de colónia. água de toucador. água de beleza. squa de quina
para barha. loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons" cosméticos lixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescents. cremes pordurosos e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage" lepilatórios desodorentee. vinagre aromático. pó de arro:
e talco perfumado ou não. lapis para
Pestana e sobranceiras, pregados para
embelezar aios e olhos. carmim pare
o rosto e para os lablos. sabão e :reme
para . harhear, çnhâo Iiqudo perfumado
ou não, sabonetes. ienrifrictos em pó
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos p-ntes, vaporizadores de perfu
me: escôvas para dentes. cabelos. unhas
e cibos. saouinhos perhunado prepara
dos em pó pasta. liqu:(10* e disks
oras o tratamento das ufulas 1~1
ventes e vernizes removeibire. da ;uri
;ufa glicerina erSimada para os caFica»
airthdi
e preparadas para de%
F, .4.,‘
Ii 1 os e' ninta g riu VIM
para a pelP

DIN.. DON
Inclastria Brasileira

Classe 49
Para distinguir: gangorra, carrossel, escorregador, balanço e conjunto para
parques infantis
Classe 40
Móvel@ em se:al de metal, vidro, de
aço. madeira, estofados ou nata. (nelasive fa6vela ira escritórios: Armários
armários para banheiro e para roup.
usadas, *Imo ladas. acolchoados pare
móveis. bancos, baldia% banquetas
bandejas, domici/larea berços, biombos
cadeiras caminhos para chá e cate
conjunto. Pare dormitórios. Conluies*
p ara gala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços. 'ardia: e Praia
zoei:urros de armários e gabinetes para
Nopa e casinha, camas c, ricies cadetrar
s. ' -atétrias cadeiras de Manco caix.
le rádios, colchões colchões de moia:
iispensas. divisões. divina. discoteca&
le madeira. espreguiçadeiras eacrivant
lha g . estantes, guarde-roupas. meu'
./eqinhas mesinha. para radio e telfv,

careiros: brocas, bigornas. baixela&
bandeias. bacias, baldes, bornbonierest

bolem cadinhos, cadeados, castiçais. colheres para pedreiros, correntes. cabides.
chaves: cremonea chaves de parafusos,
conexões para encanamento. coluna.
=Iras de metal para portões, casos de
metal, chaves de fenda. chaves MO"
cabeções, canecas. copos. cachepota
centros de mesa. coquereleiras. caixas
para acondicionamento de alimentai.

:abstraem caçarolas. chaleiras, Metei.
ras. conchas. coadores: distintivos. doaradiças; enxada& enxadões, astenia
engates esguichos. enfeites para arreios.

utribos esferas para arreio& espuma-

letras: tormões. foices. ferro •3417 cortar
=pint. ferrolho@ facas. futica techs

duras ferre comum a carvão. fruteiras,
remia. fôrmas para doces. freio, para
estradar de terra frigideiras: gancho.,
;ralhas. garfos, ganches par& qudros,
damos vare carruagens: timignuat
mas Liminas licorebvs latas de fixai

larras: machadinhas molas para porta
moias para vent...tisnas martelos, marretas, matrizes navalhas puas oáa
goa parafusos dieões porta gelo: at.
tes. regadores: serviços de chá e cale.
°atm aoesa-ciaa ourta•lotas. Oslitelros.
panelas rsIdana& -aios para mas -eis.
serras. serrotes sacbus recarroNac
*sura& talheres ta:hakiras tosques..
tenazes. .zavadetras. miar de arame tu,
eira*. cleros tubos Ojei eticanameme
...ilhoa sara portas Ir correr. ta~
-.revessas turibuios imana vasilhames.
verrumar

Classe 7
Máquinas e utensílios para serem ~doa exclutvainente as agricultura e
horticultura a saber: arados, abrtdores
k sulcos, adubadeiras. ancinhos mecánimos e empUlhadores acadimados.
arrancadores meesnunus oara agricul.
'ura. batedeiras cara cereais bomba.
'ara adubar. -eelfadeiras. carp:derras
ceifados para arroz. cha rruas vara aprt.
zuitura, cultivadores, debulhadores
lestocadores desentvoradores esmaga
a agricultura. esearrihcado-es enchovadeiras taras °ara .náqrsi
nas saricolas terradeiras. aa °Au'
Ari meg inhae para televisão mcodura• Jarras pare 'irado 4ra
le!, de li 'co.
'ara 111».1rns oner a-retrato& Poltrona, sts • Irrites máquinas batedeiras para
-.11rrnnasr enrir 'romeiras aorta-chi a g ricultura rabo:Minas i nSetieMAS
atac •-dNa ealt4‘
VieenteS

r-avesseiros

rtsaas Japorirartereas.
.-nAorina •
te
arnotr
nrxre..peoras 1. rrrra
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algodão preparado "para limpar metais. tes; cacau, confeitos, doces, doces geli
detergentes, esaremacetes extrato de dos doces de leite, doces de frutas, et
anil. fécula para tecidos. fósforos de conserva, preparadas em massa, em cal
cera e de madiaa, g goma para lavan- da, em compotas e em geléias, =cante,
deria, limpadores' de luvas, liqualos de drops, frutas secas, passadas, e cristal:
branquear cecinas. líquidos mata-aordu. zada, goma de mascar, pralinés, pas. -T.0 if I T
tilhae, sorvetes e torrões
n ele ti•14r•Bratliieir.'a ras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de cai..
Termo
n. 9 723.343, de 8-11-1965
ros. pós de bran quear roupa, salicatc
- se 38 ..
- • Clas
de sódio. soda cáustica'. sabão em >5. Companhia de Grandes Hotels Varas São Paulo
Aros Para guardanapos *de papes sabão comum. sabão de esfregar e saagi 'finados. álbuns iam branco) tilbuns
ponáceos, tijolos de polir e verniz
°ara retratos e autógrafos. balões (ex. para calçados
:ctó para brinqnedos) blocos 'para
..Termo
n.o
723.341. de 8-11-1965
:Or'espondencia blocos para cálculos
bloe:ss para anotações bobinas bradai São Carlos Diesel S.A. Comércio e
Importação de Automóveis
ras. aár: • mpressaa, cadernos • de . escre. São Paulo
ver. capa. .ara • doeumentus...--carteiras
sa •xas de pape.'ão :adernaras. cader
a05, caixas dr çaitão caixas para los.
SA0 CARLOS DIESEL
aelaria cal-iões de visita.s cartões coClaus. 21 .
merciais . ••Cartões . ndices conrct car
colina. cadernos de papel melimetradc Para distinguir': Veleulos e suas partes
Termo n. 9723.333, de 8-11-65
e branco para desenho, cadernos •aregranres: Aos para bic:J.etas autoVicente Poggio
escolares, cartões em branco. cartucho: móveis. auto-camini ões. amorClasse 33
de cartolina, crapas planograficas. ca- tecedores, alavancas Ce camba:, barcos
•
São Paulo
Sinal de propaganda
iemos de lembrança: carretéis de • pa breques braços para veiculus. bicicle.
oelão envelopes. envólucros Pára cha tas. carrinhos de ruNc. e canetas camiTermos as. 723.344 a 723.347, de
-utos de pa pel. encardenação de papel nhonetes carros arribuiatites camintões
8-11-1965'
J u papelão. etiquetas.. Rilhas indicas carros, . tratores.. carros-bercbs carros.
Indústrias Químicas Brown S.A.
1/5'has de celulose. guardanapos. • livros tanques carros-irrigadores, carros Ca
São Paulo
nãc impressos, livros fiscais, livros de roças. carrocerias. chassis. chapas cirzontabilidade. inata-borrão. • ornamenta, culares para veiculos, cubos de veiculas
de papel trans parente. - pratos papell carrinhos para máquinas de escrever
Classe 33
nhos. Papéis de estanho e de aiuminio corrediços. para veiculos direção. desli
Insígnia de comércio
papéis sem anpressão papéis ,em brancc gadeiras, - estribos. *escadas rolantes ele
para imPressão, papéis fantasia, menos vadorcs para passageiros e para carga
Termo n.° 723.334, de 8-11-65
para torrar paredes, papel almaço com engates para erros eixos de direção
Vicente Poggio
ou sem pauta papel trepou.. papel
freios, tronteirs para veículos guidão
São Paulo
seda, papel impermeável, papel em bo locomotivas • lar( has. motociclos, molas
bina para impressão, papel encerado motocicletas, motocargas moto furgões
papel higiênico. papel impermeável manivelas navios Ónibus, para-choques
ocra , copiar papel para . desenhos. Pa. para . lamas. para-brisas. pedais. pantões
"et :sara embrulho impermeabilizadc rodas para bicicletas, raios para biciclePapel. Para encadernar, papel para es tas reboques, radiadores para veiculas.
crever, papel para imprimir papel pa- rodas para veiculos.- selins triciclos tiraiina . ara ..embrulhos papel celotane. rantes para veiculos. vagões. velocípeINDUSTRIA BRASILEIRA
papel celulose papel de linho. Papei des. varetas de contrôle • do afogador e
absorvente, papel para embrulhar ta acelerador tróleis, 'troleibus. varães de
a co, papelão. recipientes de papel. rocarros. toletes para carros
setas de papel, rótulos de papel, rolos
.Têrmo
is,9 723.342, de 8-11-1965
•
Classe 33
de papel transparente sacos de papel
Produtos Alimentic:os Bandeirante
Clame 1
serpentinas,
tubos.
•
postais
de
cartão
Sinal de propaganda
Limitada ........... Substancias e - preparações- • químicas
e tubetes de papel
Termo n.9 723.335 ,de 8-11-65
São Paulo
usadas na agricultura e na rorticultura
Classe 28
na vete - inária e para fins sanitários as
'SETA" — Sociedade de Estudos e
récnica Aplicada, Comércio e Indústria Artefatos de mater:al plástico e nylon:
sim descriminadas: óleos de alcatrão
Argolas, armações para óculos, bases,
alcoolato vulnerário, produtos para das
Ltda.
bolsas,
cabos
para
utensílios,
carteiras,
•
traição de animais e vegetais daninhos
São Paulo
caixas para acondicionamento de alisalitre do Chile, sulfato de cobre pari
• "SETA"—SOCIEDADE
mentos, copos,' colheres, embalagens, en!fins agricolas e veterinãrios, defumado'
feites para automóveis, guarnições para
ESTUDOS E TÉCNICA
i re& desenfetantes., Inseticidas. prepara.
objetos, laminados de plast:cos, lancheiÇebe/ ou substâncias quiimicas usadas
• AP LIC A DA-3COMtRCI.0
ras, películas de celuloide (virgens), so
para fins sanitários soluções e orcela
IN IrSTRIA LTDA.
-lados,revtimnpácaslhrações arai lavar animais rearacões memes de material plástico, colas e
dicinais ara fins veterinários. mostarda
Nome comercial
•
•
'pastas adesivas
.era fins veterinários rodutos quimicos
'Termo n.o 723.336. de 8-11-1961
•
.,
Classe 1
para prevenir as moléstias do gado. suta
"SETA" — Sociedade de Estudos e Carbonato de cálcio e produtos quitn•bstancias químicas para bis vete:dna•2
_ 'T 'écnica Apl:cada, Comércio e
()
doa. etc.
cos para uso nas indústrias
Indústria Ltda.
•
Classe
47
Termo n, 723.340. de 8-11-1965
São Paulo
Para distinguir: Alcool para motores
Niveplex Indústrias Químicas Ltda.
le explosão, carvão mineral, vegetal
SzTA
São Paulo
le turfa combustiveis. fluidos para Is,
Sao Paulo—Capital
nuelm, gás. gasolina graxa,- graxas. PRODI.GIO
Para lubrificação lubrificantes, óleo
In g s tri a tintai leira
combustíveis, óleos, para • freios. óleos
'
Casse 41
Cicsse 33
lubrificantes. óleos pa ra iluminação e
Classe
46
:I
Estudos
ls, balas, bisco;toS, bolachas, bo- pari geração de força, petróleo, quirécMca a p !icarla as indústrias Para distinguir:
'mil
Zn/ da fl'rah e
. e comércios em Geral
•,n,'" ibkr•C'i vai los, bolos gslaclos. caramelos. chocolafeeene
Prússia.
..máquinas perfuradoras Pira a ...agrical

-'turamáqinsdepl.otar:
tuas. Inquinas regadeiras, máquinas de
:roçar. de sen.ear, para, sulfatar. de
•usiguir. • de triturar.: de. esfarelar terra,
para irrigaçâo. ira matar formigas e
outros insetos. para . •burrifar e pulveri•
rai desinfetantes 'para adubar para
•• as:tar e espalhar palha, -para . colhes
algodão,- para ' colher cereais, máquinas
amassadoras . para fins- agricolas,
cortar árvores, para espalhar, para capinar, - máquins 'combinadas 'para semear e cidavar, de desbanar.- pare caldas máquinas e moinhos . para forra.
gens, máquinas toscadoras. ordenado.
res mecánicos. raladores mecânicos roloa compressores • para a -"agricultura
• aacrade:ras.. seineadeiras., secadeiras
semeadores de terra tosadorea de gra.; ma, tratisres agr1colas . válvulas para
' maquinas - aqiicoias

Termos ris. ' 723.337 a 723.339, de
, :•
• 8-11-1965
Química Industrial Barra do Pirai S.A.
São ,Paulo

Propaganda
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Classe 46

- -

Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prussia. ~alada de zinco, abrasivos
algodão preparado para inapar metais.
detergentes, espremacetes, extrato de
anil,. fécula para tecidos. fósforos de
cêra e de madira, g goma para havandaria, limpadores de liavas, hqiudos de
branquear tecidos. iiquidos mata-gurdu
ma para roupas e mata óleos .para roupas, oielna, cacos para Limpeza de car
roa, pós de branquear roupa, salicato
de sódio. soda caustica sabão em A.
sabão comum, sabão de estragar e sa.
ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calpdor
Classe 1
Substâncias e preparações químicas usadas nas :mdüstrias, na fotografia e nas
anãlises quimicas, substâncias e preparações quimicas auti-corrosivas e
•nti-oxidantes
Térmo n.o 723.348, de 8-11-1965
Indústrias Químicas Brown S.A.
São Paulo
--t

ÁDIMIX

Indústria Brasileira
411111

Classe 1
Ad:tivo para óleos combustíveis e óleo
diesel
Termo e.* 723.349. de 8-11-1965
Indústrias Químicas Brown S.A. São Paulo

EuRoBRAssA
Classe 33
Importação e exportação em geral
TernIn mo 723.351 de 8-11-1965
R. Melo
Para

CAtÉ MN-VERDE
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Café em grão, torrado e moldo
Têrmo n.° 723.354. de 8-11-1965
Comercial Murakami Ltda.
Paraná

Comercial Murakami
Casses: 33 e 41
Título
Têm) n.o 723.315. de 8-11-1965
Frigorifico Pr:mavera Ltda.
Paraná

corrediços para veiculo& direção. desligaceiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
:anates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para vermi.:us, guidão.
Locomotivas, lanchas. motociclos, molas.
-motocicletas. motocargas, moto furgões
nianivelas. navios. Ónibus, para-choques.
para-las, para-brisas, pedais, "iões,
rodas para bicicletas., raios para bicicletas. reboque. radiadores para veiculos,
rodas para veictuos, seDas, e'ciclos, tirantes para veicuios. vagões. velocipedes. varetas de controle do afogado: e
acelerador. tróleis, trolelbus, varaes de
carros, toletes para carros
Têm° n.o 723.358, de 8-11-1965
Sinos
Representações Limitada
Rio Grande do Sul

;ONIS
Classe 38
Ações, apólices, cartões comerciais e de
visitas, cneques, cupons. debêntures, duplicatas, envelopes de qualquer Epo enquetas impressas, faturas, folhinhas Impressas, letra de câmbio, nota promissórias, papest de carta, recibos e rótulos
Têrmo n.° 723.359, de 8-11-1965
Esquadrias Ferrobras Ltda.
R.o Grande do Sul

Termo n.• 723.362, de 8-11-1965
Gráfica Editora Alfa Ltda.
Rio Grande do Sul

Gráfica Editora:
.

Alfa Ltd a-.1
Nome C.omercigl
Tênno n.° 723.363, de 8-114965
Super Mercado Leão Ltda.
Rio Grande do Sul

Su5ei_Mer'c
"cick;
Leão Ltda.'
Nome Comercial
Termo n.° 723.364, de 8-11-1965
Cosmética, Cientifica, Sociedade Anil.
n:ma, Industrial 8 Comercial
Argentina

ése

RAtc,'

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências eztratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina
água le rosas, água de a l fazema, água
OR ÁFOI
para
barba, loções e tónicos para mi
eira
In etria Brasi
cabelos e para a pele, brilhantina, banI Indústria Brasileir;
dolina, "batons" cosméticos, fixadores
Classe 41
de penteados, petróleos, óleos para os
Classe 47
Classe 16
Indústria e comércio de carnes e seus
cabelo creme revanescente. creme& gorLubrificante baseada em gratite collidal
derivados
_
durosos e pomadas para limpeza da
Esquadrias de ferro e de madeiras
Termo n•o 723.350, de 8-11-1965
_pele a "maquilage", lepilatórios, deur
Têm° ri.* 723.356. de 8-11-1965
Têrmo
n.o
723.360, de 8-11-1965
Confecções Rifç Ltda.
Madeireira Rondinha Limitada
Laticínios e Cereais .S.A. — Lacem dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
Guanabara
e talco perfumado ou não, lapis para
? Paraná
Rio Grande do Sul
• -•'
pestana e sobranceiras. prepados para
1 embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lentifrictos em pé.
Classes: 4 e 33 •
é pasta ou liquido, sais perfumados para
Titulo
banhos, pentes. vaporizadores de perfu~mau BRASILEIRA
Tèrmo n.9 723.357, de 8-11-1965
me: escóvas para dentes, cabelos. tii-has
Pavema — Veiculas — Máqu:naa
e clima& saquinhos perfumado, prepara1
Paraná S.A.
dos em pó, pasta, liquido, e III0109
Paraná
praa o tratamento das unhas, dissolClasse 36
Classe 41
ventes e vernizes, removedores da adi.
Roupas de homem, seaftoras e crianças
cuia. glicerina erkunada para os cabelos
Requeijão
e preparados para descoloir unhas.
Tértno a.* 723.351, de 8.11-1965
Têrmo n.9 723.361, de 8-11-1965
cilios e pintas ou sinais atificiais, óleos
Drogaria Santista Ltda.
Laticínios e Cereais S.A. — 'Lacesa
Indústria Brasileira
para a pele
Guanabara
R:o Grande do Sul
Urino n.o 723.365, de 8-11-1965
Classe 21
Cosmética, Científica, Sociedade AaotiPara distinguir: Veiculo e suas partes
n*.ma, Industrial & Comerciar
Integrantes: ATOS para bicicletas autoArgentina
móveis, auto-caminhões, aviões amortecedores. alavancas de cambio barcos.
\ INDOSTRIA BRASILEIRA
breques, braços para veiculo& bicicletas. carrinhos de mão e carretas cami"oln
nhonetes. carros ambulantes. caminhões.
carros. tratorea carras-ber.os, carrostanques. carros-irrigadoes. carros. «trClasse 48
48
Classe
oca& earroceriaii. chassis. chapas cirPara distinguir: Perfumes essências ex.
sarOgn& perfumarias, artigos plásticos
miares para veiculos, cubos de veiculo&
tratos. água de colônia, água de toucae artigos de roucadoe

g

l

113 F
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Termo n.* 723.352, de 8-11-1965
Exportadora e Importadora Eurobrãs
Sociedade Anónima
Guanabara

Frigorifico Primavera

• Madeireira Rondinhi

PAVEMA
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Mtelosial da Propriedade
nstafot aqaeles cita u lidr-rem pretudi.cados som • eouceastio do registro requerida
Têrmo n.o 723.368, de 8-11-1965
das. água de beleza. içam de: quina
Chas. PSzer
Co..,ê Inc.
Água de rasas, água de sifazema, kgaa
para • barba, loções e tónicos para os
Estados Unidos da América
Cabelos e para a pele. brilhantina, bandolina. "batons". casmeticos fixadores.
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e 'Pomadas para limpeza da
Class e3
pele e "maquillage - depilatórios, desodorantes. vinagre aromático. nó de arroz Um preparado farmacêutico com ação
bactericida
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobrantelbas. preparados para
Termo' n.° 723.369, de 8-11-1941
embelezar calos e olhos. carmim para
Co. Inc.
Chas Pfizer
o rosto k Para os lábios. sabão e creme
Es,-dos tinidos. da América
• para barbear. sabão liquido perfumado
ou alo, sabonetes, dentitricios em pó.
pasta ou liquido: saia perfumado& para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume; eaciivas para dentes. cabelos'', unhai
• cibos; dum de louro. saquinho pariu.
nado. preparados em pó. pista, aqui.
tka e tijolos para o tratamento das unhar
dissolventes e vernizes. removedores 'da
cuticula; glicerina perfumada para o*
Classe 3 .
cabelos e prepara:aos para „descolora
Um preparado asti-gripal
unhas, •cflios e cantar ou sinais artifi.
,
•
ciais. óleos oara a Pele
Termo n.o 723.370, d e8-11-1965
Reynolds Metais C,ompany
Termo n.° 723.366, de 8-11-1965
Casa Granado, Laboratórios, Farmácias
Estados Unidos da América
e Drogarias Ltda.
GuanAbara

'STERASKIN

Térmo n.9 723.372, de 8-11-1965
Cerdolivre Companhia Ediffira Offset
de L:vros e Revistem
• Guanabara

CEDOIIVRE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Para distinguir:
álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogis, tornais.
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio t televisãa
publicações, revistas, folhinhas Impressas e programas circenses'
Termos na.' 723.373 a 723.375, de
8-11-1965 - Companhia de Calçados di Nordeste
Brasileiro .
Bahia

nono is.° 723.379, de
José Dahan
• Guanabara

8-11-1965

)
..4,,EIT E MAÇA
Industria Brasileira
Clame 43
Leite de beleza, produto, de, toucador
para à embelezamento da cilaa.
Termo n.'"' 723.380, de 8-11-1965
José Dahan
Guanabara

/d./
DAI-SAN
Industria Brasileira

. • (,.lasse 48 .
Para distinguir: Perfumes. essências exTAPF'ER
tratos. água de colônia, Agua de toucador. agua de beleza, agaa de quina
água te rosas, água de alfazema. agua
Classe 11
PRORROGAÇÃO
para barba, loções e taokas para os
Recipientes &os pres.surizáveis de mecabelos e para e pele- brilbanâna, bantal, para transporte e distribuição de
o
dolina. "batons" cosméticos,' fixadores
bebidas
de penteados,. petróleos óleos para os
Termo n.° 723 .371, de 8-11-1965
cabelo . creme reva n escen te- cremes por.
Lá Na Modinha Contecçõesê Ltda.
durosos
e pomadas para lim peza da
Classe
35
Prepare do fle.'
Gurfhabara
Solados' de couro para calçados, saltos, pele a "maquilage -, lepi:atórios, desobiqueiras, gáspeas, solas e- entre salas dorantee, vinagre aromatico, pó de arroz
CASA GRANADO Lbs.
e talco perfumado ou ao. tapls para
Classe 36 •
fa rmácias e D
pestana e sobranceiras, prepados para
Calçados para homens, senhoras e
rogarias Ltda,
embelezar ditos e olhos. carinira'para
crianças
o rosto e para os lábios, sabâo e creme
Classe 39.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
RIO or _iakrtrh-N
Entre-solas, solas, saltos e 'solados de para barbear, saháct liquido perfumado
ore nacs sabonetes, fanei/ridos em pó,
borracha para calçados
pasta ou liquida. , sais perfumados para Têrmo na. 723.376 a 723.378, dç
banhos, pentes. vaporizadores de perfu8-11-1965
. - C/asse 3f me; esceivas para *dentes. cabelos, unhas
Classe 3
,
Companhia de Calçados di Nordeste e cilios. saquinhos perfumado. preparaArtigos da classs
Para distinguir: Amuo, de vestuários
Brasileiro
dos em pó. pasta. líquidos e tijolo'
e
roupas
feitas
em
geral:
Agasalhos
Termo n.° 723.367, de 8-11-1965
Sabia •
praa o tratamento das unhas. dissolCasa Granado, Laboratórios, Farmácias aventais. alparcatas. • anáguas. blusas
ventes e vernizes. removedores da Cutl.
botinas.
blusões.
boinas.
baSse
bota,.
•
e Drogarias Ltda. •
cuja. glicerina er 4umatia para eu-cabelos
douro.: bonés. capacetes. cartolas. cara
..Guanabara
e preparados para descolo Ir unhas,
aueu. casaçao. coletes, capas, chalea
cllios e. pintas , ou sinais atificiais, Óleos
zachecols. calçados. chapéus. cintos
cintas, combinaçóes. carpinhos. calças
- para a pele
PRORROGAÇÃO
le senhoras e de criae,cas. calções. cai
Têrmo
n.
o
723.381, de 8-11-1965
cas. camisas. camisolas. camiseta&
José Dahan
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
Guanabara
saias, casacos, chinelos. don3inbs echar,
cueca'. ceroulas. colarinhos. cueiros
1 lama casacos. chinelos. dominó& echav.
nes. fantasias fardas para militares. em.
!raiais. fraldas, galochas. gravata.t gorros. logos de 'ingeria Jaquetas- latitea
CASACCRÁNA00
healtóT113. I exaCur e Sujam: lida
luvas. ligas lenços.. mantós. nelas
LI ,p,eshé —
maiôs. mantas. mandrião, mantlhas Pa...1
letós. °alas penhoar. eulovet. pelerinas
itwOuSTRIA BRASILEIRA
oeugaa ponches. polainas. oilaanaa. ou
kieltistria Brasileira- ."
1
aios. Perneiras, auanonos. regalos Classes: 32,
32, 33, 35 36, 38, 3 '9e 50
•
robe de chambre. roupão. solarettulos
Titalo
de
Esrabelecimento
Classe If
airmensérios saldas de banho sandálias
quereres. shorts sungas: stnla 11.1 siada Classes: 32, 33, 35, 36, 38 39' e 50 Para distinguir: Perfumes, esteta:las •*Classe 48
Titulo de Estabelecimento
tuler. ' toucas turbantes ternos um
tratos, água de colônia, água de toucaNome Comercial
Artigos da classe
i
formes e vestido.
dor, a gua de beleza, tigua de quina

Nenw-Máke
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• Publicagão feita de nardo cons .o art. 130 do Código da Propriedade Industriai Da data da publicação começara

.

• gamar o posso 4. 10 dila para o deferimento do pedido. Durante eme primo poderio apre.sentar suas oposições ao Departamento
Itadublits PrePtiodaddi /adestrai aquedes qui Mi. ;tildarem prejudicados coas a concessão do registro requerido
11~n•n•

água le rosas, água de al!azema. água
para barba. 'loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons" cosméticos, fixadores
de penteado& petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescerPe. crema gordurosos e pomadas para llmpza da
pele a "maquilage". lepilatórios. desodotantee, vinagre aromático, pó de arroz
• talco perfumado ou não, #apis para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar mitos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. muito e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. lenelfricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos, unhas
e cilicia saquinhos perfumado. preparados em pó. pasta. liquidos e taolos
praa o tratamento das unhas, cl,ssolventes e vernizes. removedores da cad.,
cula. glicerina erimmada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas,
cílios e pintas ou sinais atificials, óleos
• para a peleTermo a.'è 723.382, de 8-11-1965
Floy de Freita sGuimarães
Guanabara

litnastema

Termo n.° 723.385, de 8-11-1961
Laboratório Hertape Ltda.
Minas Gerais

TRISTEX
indústria

Brasileira

Classe 2
Preparado medicamentoso para fias
Veter:nárlos
Termo n.o 723 . 386, de 8-11-1965
Usa farsa S . A . Indústria
Farmacêutica
São Paulo

GERISUL
Indústria Brasileira
Classe 3
Geriatria
Termo n.• 723.387, de. 8-11-1965
(Prorrogação)
T /Mão Fabril Exportadora
S.A . (U.F.E)
Guanabara

PRORROGACAL

_ Sabão Portuquer
Classe 32
Para distinguir:
álbuns, almanaques,
anuários, boletins. catálogis, jornais,
liveos, peças teatrais e c:ntmatograh.
cas, programas de rádio t televisão
publicações. revistas, folhinhas impres
ias e programas circenses
Têrmo n.9 723.383, de 8-11-1965
União de Bebidas. Indústria e Comércio
Limitada
'ernarribuce

Lava Melhor Dura Mais
Classe 46
Sabão
Termos as: 723.38& a 723.392, de
•
8-11-1965
Taft Magazines S.A. — Comércio e
Indústria
Rio Grande do s•

V1NA
Indústria Brasileira
Classe 43
Refr:gerantea
Termo n.0 723.384, de 8-11-1965
nássio Muna S.A. Importação e
^..oniércio

Folclore cio Braiil
,INDUSTRI A BRASILEIRA
Classe ,8.
adiscnis gravados

•
Classe 22
Fios de algodão. cánhamo, juta, lã
nylon, tios plásticos, fios de seda natural e rayort, • para tecelagem, para
bordar, para costurar,tricotagem e ciofios e linhas para pesca, linhadas de
aço para pesca
Classe 28
Adornos de âmbar, de ch:fre e -de ebonite para uso pessoal e caseiro. barde!.
jas, ,caixàs para acondicionamento de
aliment,p, cestas para pão de matéria
plástica. cestinhas, descansos para pratos, estojos facas, jarros.-,orendedores de
roupas. puradorek para move.s. M.es,
pratos, bacias, copos de matéria plástica
mantegueiras, meia;, va gos, vasilit.mes
e xicarda

. .
Classe 10
bonecos. Lu lAlh'trats dr to MIM nner
Para distinguir artigos e petrechos para
tico ou borracha
fins cirúrgicos e hospitalares, preservatiClasse 45
vos. sacos e capacetes para gelo, bol- Sementes e mudas para a agricultura,
sas de água quente. sondas, irrigadores.
a horticultura e a Sloricultura,
seringas de borracha. tubos de borraflores naturais
cha para Julgadores, guta percha, luvas'
Classe 46
de borracha, dedeiras para fins cirtirgi Para d.stinguir: Artigos e preparações
cos. cintas umbelicais, máscaras pa..a para conservar, polir e limpeza em
cloroformicar, ataduras, drenos, espara- geral, a saber: algodão preparado para
drapos. bugias, adenótornos, abaixa-lia- limpar metais e nõveis. anil. amido.
guas, aparadores. conta gotas, goivas azd da Prussia e Ultramar para Iaprotetores para seios, tira leite, assen vaaderia. alvaiade, abrasivos quando
tos para enfermos, fundas, melas elás- para limpar e polir; céra para assoaticas para cirurgia e cintas umbelicais lhos. composições para limpar milqWClasse 50
nismos, carbonato de potassa, Ora para
Impressos em geral, papéis de cartas. lavanderia; detergentes, extratos de
papéis de escritório . papéis de oficio., anil; 'flanelas preparadas para limpai
papéis para contratos e orápostas, car metais e móveis, fécula para tecidos,
iões comerciais, envelopes, prospectos, h:abro" goma para lavanderia e lavarecibos, faturas, noras, letras de cam- deira. graxas para calçados, hquidos pabio, notas promissórias, titulos sockta. rr tirar manchas e branquear roupas;
rios, planejamentos, promoções de ven. óleo para limpeza de carros; pomada*
das, investimentos e empreendimentos pari calçados, pasta para olir, prepade qualque rnatureza, transações imo' rados 4uIuiIcos para tinturaria e lima.
bilrias, construções. proietos, plantas, daria próprios para tirar manchas de
couposs. debéotures, cheques, anúncios, roupas, preparados para lavar, pós de
publicidade, cartazes. taboletas e
brunir metais: soda para lavanderia, sapropaganda em gerai
bão em pó, sabão comum. saponáceoa
Classe 32
sulfato de soda. "Beato de sódio:, soda
Para distinguir: Almanaques, agendas,
cáustica; Moio de polir; velas
anuários, álbuns impressos. boletins, caClasse 18
tálogos. edições impressas, folhetos, jor- Para distinguir: Perfumes. essências, et.
nais, livros impressos, publicações im- tratos água de colónia, água de toucapressas, revistas, programas radiofôni- dor. água de beleza, água de quina,
cos, rádio-televlsionados
água de rosas, água de alfazema, água
oara barba. loções e tónicos para os
Termos as. 723.393 a 723.399. de
zabekai e para a pele, brilhantina. ban8-11-1965
/Mina, batons, cosméticos, fixadores
Ernesto Neugebauer S.A. —
de penteados, petróleos, óleos pare os
Indústrias Reunidas
rabelos. creme evanescente, cremes gor.
Rio Grande do Sul
lurosos e pomadas para limpeza da pee e "maquilage". depilarios, desodo. antes. vinagre aromático, pó de erros

e tako peba:nado ou não, lápis para

e sobrancelhas, preparados para
=beiram ditos e olhos, carmim para
3 rosto, para os labia, sabão e cruas
'ara barbear, sabão liquido perfumado
sa Ao, sabonetes, dentihicios em pó.
oasta ou liquido; sais perfumados para
lanhos, pente,: va porizadores de pertose; escovas para dentes, cabelo*, nelas
Classe 44
a Mios, rum de louro, saquinho perla.
Cigarros, acendedores para cigarros. medo, preparado. em
pó. pula. Ileall•
aromatizados para fumantes, bolsas para do e tijolos ara o tratamento
dar núm,
fumo, bolsas para rapé cachimbos, car- dissolventes e vernizes, removedores
ã
teira, pare fumo, charutos, cigarreiras. cutkular; glicerina perfumada para em
cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros :abalos e preparado. para &fada
para piteiras, fasforelras de bolso, is- dl =hm ditos e pintas ou sisuda arem
qtielrons, paria para cigarros, piteiras,
fkleda -óleos para a pele
pouteiras de cachimbos, porta-charutos,
Oasse 50
rapé, sacos para fumo
Liame 4tv
Para distinguir: Papéis de cartaz, eivalinnquedos passatempo. e e!,versifies em topes, cartões comerciais e de visitas,
geral • sa.l.eir álbuns impressos pan faturas. duplicata., recibos, letra, de
ecortar e armar que ira-cabeça, nina cambio notas roraissdrias placas. /atreitos, luminosos, memorandos
uras de imas. automóvel: caminhões
tratores niduetas, lanados e av:(ka
Clame 47
amimaras de armas em ler a . Para hen.
car bart.hoo bolas b,,,acas dado' Para distinguir: Substâncias e produtoa
marrai; foçai* instruti • no boliches; pa destinados a lubrificaçao, a combustão.
tas nitka *oliimturas /e fações e mó a iluminação e ao aquecimento: ecoo].
/rir . ir xala casinha
auarto. Pari motor. graxas. gasolina. querosene.
hrinctuelns m etes, role*" taboleiros 6Ieoe refinados manuSaturas de petrir
ároé le Subia CIMUS ir Whar mame- leo. para lubrificação de máquinas e de
es. logo.' idniaturat de artigos e
vros, peças teatrais • cinematográficas.
ir' 'ida real' Nara brinquedos motores, • gases liquifettoe destinados
brinquedos, bichiaos de neldda. dás.
ao aquecimento .
~Mil
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Classe 23'
8-11-1965 .
Adiamos de âmbar, de chife e de aboW:lliams do Brasa S A. rate para us °pessoal e 'caseiro, bandei:
herwire
Os, caixas para acond:c onamento de
• Tintas e Vernizes
.
alimento, cestas para pão de matéria
São Paulo
Termos os. 723.400 a 723.401, de

plástica, cestinhas, descansos para pra-

• ri PRORROGAÇÃO

BOISYÉ'AC
Industrie Brasileira,

' tos," estojos, facas, jarros, prendedores

dorantee. vinagre aromático, pó de arroz
e talco pertumado ou não. aipis para
pestana e sobranceiras, pinados .para
embelezar cílios e olhos. carm im para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido Pertumado
ou' não, sabonetes, lentifrtmos em pó
pasta ou liquido, sãis perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pertu.
ale; escavas para &alies, cabelos unha

de roupas, puxadores para móveis, pires,
pratos, bacias, copos de matéria plástica,
mantegue:ras, tijelas, vasos, vasilhames
e chios. saquinhos perfumado' prepara.
e xícaras
tololli a , so la ri bli • etsea Sid usa sop
Classe 37
Roupas brancas.. para cama - e mesa: praa o tratamento das unhas, dissol.

ccaaboados para camas cOchas. co.
Classe 17
aerorea, esfregões fronhas guardaria.
Para 'distinguir: Artigos,. coaquiaaa . e poi.
bordaa as, logos te toalhas.
instalaçõeç . para escritórios 'em geral: lençóis, - mantas ode I -amas p a
aara

Térmos na. 723.402 a 723.409. de
\ • - • 8-11-1965 • ['afr. lilagazine.s S.A
A. — CobieTz'a e
Indústria

R:o Grande do Sul

Clas.sc 6
Caldeiras, espiaad araa máa . anas pata
algodão, calçados, .a:ri caçôo coaras,
meias
embalagem, estarnangew
modelação, seda tecelageT máquinas
de costura, máquinas para ais ar roupas
e pratos, vidro e vestuário, taarea e
torcedeiras

ser. em carreteis limas em • meadas ou
novelos, linhas brilhantes. fios de seda
• em meadinhas novelos ou carreteis •
- Classe 32 Para distinguir: Aluus, almanaques,
anuários, boletins. cará/ogis. ¡ornai&
peaas teatrais e c:nernatográficas, programas de. rádio t televisão
publacações revistas, folh i nhas impressas e programas circenses
•
Classe 18
Para distinguir: Perturnes. tssências ex.
tratos, água de colônia, à,:lia de touca
dor. água de beleaa, ,, água de cavila
água le rosas, água de altazema. água
para barba.- loções - e tónicos para os
zabelos e para a pele, brilhantina, bali.
dolina. "batons" cosmét i cos, fixadores

de penteados, petróleos,, óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes gor.
duroscis e pomadas para limpeza da
vele a • "maauilaoe”. lenilatórioe . (40.^

Classes: 41 e 50

ventes e vernizes. removedores da cuti Artigos da classe e uma variedade de
conservas alimenacias
cuja. glicerina er`uniada para os cabeio!
e preparados para descolon unhas
Termo n. 9 723.414, de 8-11-1965

dlios e pintas ou sinais atificials, óleos

para e pele
Papel carbono, stencil, separadores CO51111:78 • °anos de pratos tua'has
- para arquivo.. arquivos para correspow rosto. *e banho. toalhas de mesa, toa. . Termo n.° 723.410, . de 8-11-1965
dêncla, pastas • ¡sara escritório, com ihrtz para Jantar. toalhas 3cra chá e
. 9 -aldo Geraldo "cl? Carvalho
• fechos de metal, • almotadas para ca- café. toalhas para banquetes gUarniGuanabara
ranbot e para tinta, abridores de cartas. Ceies para cama e mesa, ia:ambas
berço. para • mato-borrate. canetas para
(cobre Dão)
desenhos. cortadores . de papel.. carga
Classe 8
sem, para ' bordai. ,para costura, tricota- Para distinguir: Artigos e apar abas
INDÚSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTÍCIAS
badores, tintas • para escrever. borracha, aletrônicos: alto-talantes. antenas. agumolhadores. gomadorea. catadores, cea. lhas para fonógrafos, amplificadores,
MARIKÁ LTDA.
tos para papeis e correspondência. es- oobinas para rádios e televisões apa.
Classe 33
guadroa. • desenhadores, datadores com relhos paar contrõle de sons: condensaTitulo de Estabelecimento
minas, lutadores, maquinas . de apeira. dores.. aparelhos de comunicação inter.
tilos para apontar lapis lOpia. : canetas, na. diais. discos gravados. aparelhos de
Terra° n. a 723.411, de 8-11-1965 .
lapiseiras porta tinteiros. oorta lápis. freqüência modulada. tonógratos. graInaldo Geraldo de Carvalho
porta-carimbo: porta-canetas, desunido vadorea de discos, gravadores de fitas,
Guanabara
para lápis e canetas, réguas. imarunien. geradores estatísticos e eletrônicos de
alta
freqüência
que
# tuncionam com vál.
kW de ',cravei e de desenhos, porta.
:cartas, porta-blocos, prensas. prendado. vulas. máquinas falantes. aparelhos de
tes de papem' ganchos percevjos . cosa. receptores de sons, rádios. rádios Foparam máquinas para escrever,. cal- nógrafos, •aparelhos de televisão, S IIIGELEIA DE
cuia: *e somar. máquinas para grampear - cronizadores. selecionadores,. transforTAMARINDO
grampos . e ganchos para escritórios, madores de sons, toca-discos automáti. tira-linha, tustns godets sinetes, argui. cos ou não. transmissores transistores.
fichário'. mapotecas. carrinhos . - para
Classe 10
- máquinas • de escrevei e COttef . Para distinguir: Artigos para .ártirgia
Uasse
e 'arte. dentária: • abre-bikas. abaixa-Para distinguir: Amido. anil, azul . da línguas, alicates, alavancas para extrd.
Primesia. alvaiade ae zinco abrasivos ção de dente, aparelhos elétricos ,iaaca
algodão preparado para limpar metais, -ios, bisturis, boticões. brocas aara
deteNentes, espremácetes. extrato de rica e de prótese, canetas para arocas
anil. fécula para tecidos . fósforos de coara fins dentários, cimento em gera,
itêta ' e de iludira. g goma Para lavdn- pare obturaçõesa . ..nuflos para ianradu7
leria. limpador::: de luvas. liou . dos de -as. pontes móveis e pontes tixas porbranqueai tecidos hquidus mata -qordu celana para os dentes, pivôs protetoras
Clases : 32 e 41 -' para roupas e mata óleo cara rou :era para incrustação, dentes artificiais Artigos da classe destacandc uma varietas
pas, oleina. óleos para limpeza de Car
•
•.
Classe 22
dade de geléia e conservas alimentícias
P03. pôs .3e branii»car roupa, salicatc Para distinguir: Fios de lã em novelos
Termo n.° 723.413. de 8;11-1965
te sódio suda caustica saoac em pia para -trabalhos manuais, linhas para co• /aba° comum sabão de estregar e iaporiticeos. Liols Je. pula e vertia
• . oara calçados

Termo n.° 723.412, de 8-1/-1965
lnalcio Geraldo de Carvalho
Guanabara

Barbosa Fre:tas, Modas S.A.
Guanabara
PRORROGÀCNO

alas se
asignia

Wetzel El Companhia Glinitada
Santa..Catariria

PRORROGAÇÃO

fr _

Classe . 11
Ferragens, ferramentas de tóda eapêcle.
cutelaria em* geral e outros artigos de
metal, a saber: • Alicates, alavancas. ar:saci:Set. , de metal, abridores de latas.
arame 11So ou Far p ado, assadeiras. açucareiros; • brocas, bigornas, baixelas,

bandeias. bacias. 'baldes, bombonieres;
!hetes para . oedreiros, correntes. cabides,
,:haves; cremones, chaves de oarahnos,
sonexões oara 'encanamento, colunas,

caixas de metal paro portões, canos de
metal chaves de fenda, chaves tnglè.sa. """
cabeções, canecas copos, cachepota
centros de mesa, coqueteleiras. caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões caçarolas. chaleiras. atleta'.

ras. conchas, condores: distintivos, do.
bradiças: enxadas, enxadões, afama.
:ripares esguichoi enfeites para arreio*.
? arla 'aas . ester aí Para arreios, espuma.
letras for/meies. foices. ferro para cortar
apirn éerrolhos. facas, faceie" fechai
duras, tarro comum a carvào. fruteiras.
funis. fôrma9 para doces, freios para
estradas 'de ferro, frigideiras: flanchot
atalhas. garfos ganchos para qudros.
gonzos nata cartuaoens; ta/agi:dai:
mas laminas 'Morenos. latas de UM
erras; machadinhas. moias paro porte, •
molas pare venezianas, martelos, marretas, matrs: navalhas; puas, pás, pra.
gos, parafusos. picões, porta-pêlo; po.
seiras. oortaislo. oorta-loias, paliteiros,
panelas roldanas. ralos para pias, retal.
tes. : regadores; serviços de chã e cata.
serras, serrotes, sachos, marram: te-,
eatgaa, talheres, talhadeiras, torquerm,
vizases,•travadelças. telas de arame. tarastes, trincos tubo' para encanamentub _ .
filthoa para portes da correr, taças, •
?I Veia& turibulos: vasos, vasilhasnea
VelTUBMI
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Pu1.. 1.-talgo.ft.41. de cerdo ccrn o wt. 130 do CW.Igo da rzapdedade. Induztrial. Da data da publicação começará, a
• torrar o prazo da eu doas para o defcrirneato do pe.itdo. Derratta •f.as prtiza podetto apresentar-suas oposie,riaa ao Departamento
raJanal da , raprletiada Idia1 aquaza que sa ju i..atrem prejudicados com a coneemsio do registro requerido

Têtmo n. • 723.415. de 8-11-is n•65
Quimbrasil — tatiunica .ncit'strer
Brasile.ra S.A.
São Paaio

Têrmo a., 723.420. de 8-11-1965
Prouutos Farmacêuticos Finergica S.A.
Guace.bara

PRORROGAÇÃO

Xrbte. sticida Quirribrasii
abe-INDUSTRIA BRASILEIRA

Herbicida Quimbrasil
INDUSTRIA BRASILEIRA

Térino n.° 723.417. de 8-11-1965
• Quimbrasil — Quimica Indústria
• Brasileira S.A.
São Paulo

DISPREALGIN

Formiliquida -

NO-VOMIt

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira

Classe 2
Uni produto indicado como herbicida
Classe 3
ob.
Tèrrao n. • 723.419. de 8-11-1961
Uma especialidade farmacêutica indica•-mcituto de Medicamento e Alergia da como anti-espasmodico e and-emético
IMA Ltda.
Termo n.o 723.423, de 8-11-1965
Guanabara
T-stituto de Medicamente e Alergia
- IMA Ltda.
•
PRORROGACÀ-0
Guanabara

de Medicamentos

-0
2 Alergia "Ima" Ltda.1/4,
Rio de Janeiro
Classe 3
Um produto farmacêutico medietsal
%afeado como tónico geral

Inchhtri• Brsul.tra
loa da Me:.:-ant. sue
• Aluiria -ima" LUN.
5:9 det Janeine

BOM JARDIM

onle Men
•
Classe 8
Artigos da classe
Termo n.o 723.426. de 8-11-1965
Monção Comércio e Representações
Linatiada
Guan.,bary

.'ãtonçae r

Classe 8
Artigos tia classe
Têrmo n.° 723.427, de 8-11-1965
Beninvese — Administração e Distrlbalei ode Investimentos Ltda.
Guanabara
•

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica Indicada co tratamento como antiespasmAdka
analaésica, anfl-NimAt . • N eantiaottrve
antirtevrálgtco

Claesses: 41. 42. 43 e 46
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe
Têrmos na. 723.131 a 723.434. do
8-11-1965
Armazém dos Pescadores Ltda.
•
Rio de janeiro

PESCADORES
Classe 41
Artigos da classe
Classe 46
Art.gos da classe
Classe 43
Artigos da classe
Classe 42
Artigos da classe
Têrmo n.• 723.435. de 8-11-1965
Armazém dos Pescadores Ltda.
Rio de Janeiro

ARMEM DOS
PESCADORES LTDA.
Nume -Comercial
Térmo n.• 723.436, de 8-11-1965
Carlos Frederico Werueck de Lacerda
Guanabara

Gab,

'15"..E-NTARTRiT
tn dubtrii Brasiturit

Classe 42
Artigos da classe
Tèrmos as 723.429 e 723.430, de
8-11-1965
Armazéns dos Pescadores Ltda.
Rio de Janelri

Casse 3 1
Um produto larmaceutico-medicined indicado 'no LTdtaluentu arterial e suas
manifestações
Termo a.* 723.425. de 8-11.1965
J. R. Amado indústria e Comércio
'Electron
Gétianabara

.apiymCDO,D0

INTISTRESS-À
-Inat

TENSOST0i6.

L4114 utieltemsenIes.iiIerRaiMA Um
WitouStRIA BRASIL E! R A.

Classe • 3
Uma especialidade terapeutica usada
como antiespasmodica. anaigesica, acuativo do sistema nervoso, contra dores.
ilndústria Brasileira
espasmos. estudos de excitação
palco-inotora e UI:meias
Classe 2
Lia produto indicado como herbicIda Tiirmo ni 723.422, de 8-11-1965
Instituto de Medicamento e Alergia
Mira° a.° 723.418. de 8-11-1965
IMA Ltda.
Ctuimbrasil — QuimIca Indústria
Guanabara
Brasileira S.A.
São Paulo

(Indústria Brasileira'

Têrmo no 723.425. de 8-11-1965 •
Engarratamento e r. brizo de Beb.daa
Bina ;urdiu). Ltda.
Rio th. htneiro

INDÚSTRIA BRASILEIRA
INDUSTRIA. ErtsSILZIN

Classe 2
Classe 3
Uni produto indicado como herbicilla
Uma especialidade larmacéut:ca indicaTermo n.o 723.416, de 8-11-1965
da no tratamento das atecções
Quimbrasil — Química indústria
hepático-intestinais
Brasileira S.A.
Térmo
n.o 723.421. de 8-11-1965
São Paulo
Instituto de Medicamento e Alergia
IMA Ltda.
F
Guanabara

Classe 2
Um produto indice-do como herbicida

Termo n.o 723 . 424. de 8-11.1963
Instituto de a:eche...alieno e Atirgia
IMA Ltda.
Guanabara

-1

-

AN
w
4riinvC51‘

a)
o

Classe 50
Artigos da cimas

k\o\IN00014
Classe 33
Gráfica, impressõra. ecbtõra e livrara,
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Termo n. o 723.437, de 8-11-1965
Carlos Frederico Werneck de Lacerda
Guanabara

Temo n. 9 723.445, de 8-11-1965
Indústria de Gelo Ipiranga Ltda.
Guanabara

FRONTE RÃ"
-

_

Classe 33
Gráfica, impressOra, editóra e livraria
Termo n. 9 723.438, de 8-11-1965
Delphim Salud de Oliveira
Guanabara
Classe 33
g ráfica, impress&a, editbra . e livraria
Termos os. 723.439 e 723.440, de
8-11-1961
DINAL — Distribuidora Nacional de
Alimentos Ltda.
Rio Grnade do Sul
N

ilndústria Brasileira

Classe 42
Bebidas 'alcoólicas em geral
Classe 43
Re ctigerantes, água de mesa e bedldas
nAo alcoólicas em geral
Têrmos na.. 723.441 e 723.442, de
8-11-1965
Produtos Alimentícios Riali S.A.
Rio Grande do Sul

RIALC
Classe 42
'Bebidas alcoólicas em-geral
Classe 43
Refrigerantes, água de mesa e bebidas
não alcoólicas em geral
Têrmo n. o 723.443, de 8-11-1965
Sapataria Nova Espirito Santo Ltda.
Guanabara

Nova Espírito Santo.

•

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Calçados
Termo 11. 9 723.444, de 8-11-1965
(Prorrigação)
W. M. Reis S.A. — Comércio e
Administração
Guanabara

PRORROGAÇÃO

coração da cidade

melhor em preço"-

e qualidade . :PYClasses: 8, 23, 24 e 36
Frase de propaganda

Termo n,° 723.454, de 8-11-65
E. Manograsso S. A. Distilrist
Bellard
São Paulo

,kfl. ~tina
~can.

ã

Classe 4
Gélo
i0 723.446, de ii21-1-1965
Ri Luzo Indústria e Comércio de
Carne Ltda.
Guanabara

rMARLENE1
Expressão de canrasia
Termo n. o 723.451, ,de 8-11-1965
Santos j Bastos Ltda.
" Guanabara

~If.a.aarètm
,
DISTILARI4 BEIJAR»
,•••••

A.
•ft_A

.-..no

,

e pedras para afiar, plaquetas de Identificação, Colas a frio e não incluídas
em outras classes, sacolas, rebedos ade3:vos, tubos em geral, vasilhames para
acondicionamentos diversos e vasos
Termo n.° 723.450, de 8-11-1965 •
Atm= Paulista S.A.. Indústria e
•
Comércio •
São Paule

RIO LUZO
Classe 41
miare e comércio de carnes
Têrmo n. 9 723.447, de 8-11-1965
Dansk — Flama S.A. Instituto de
Fisiologia Aplicada
GuatrÉbara

Indústria Brasileira

Classe 36
•
Anáguas, blusas, capas, calças para homens, senhoras e crianças, camisa. cam:olas, cuec3s e casaco s gravatas, len/
ços, de liagerie, meias em geral; maiôs
cintas, pijamas, saias, soutiens uri:forme para maitares,e colegais, ternos e
vestidos'
. Termo n.° 723.452, de 8-11-65
Indústna Brasileira
INPERSAL — Inclustr:a de ,Perfumes
•
Sayonara Ltda.
Classe 3
Rio da Janeiro
Anttódico e anti-infeccioso indicado
nas insuficiências hepátcas e suas
manifestações
Tèrmo n. o 723.448, de 8-11-1965
Dansk — Flama S.A. Instituto de
Pisiologia Aplica&
INDIISTRIA BRASILEM.
Guanabara

Classe 42
Para • distinguir: -Aguardentes, aperitivos, anta, b , tter, branrIv. conhaque cervejas lernci. genebra g, in kawel, lico.
res. nectar num!) pipermint rhum,
sacos de fr — s sem álcool, vinhos. ver.
,os espumantes, vinhos
mouth.
. quinados e wh:slzy
Té:mo n.° 723.-55, de- 8-11-65
E. Manograsso S. A. Distilaria
Bc..11ard •

ENT;1JI 71:5 1
-

iT-

P1
,1

INPERSAL

ar uni,
'Indústria Brasileira-.

Classe 43
Artigos da dose.
Termo n.° 723.453, cla 8-11-65
E. Manograsso S. A. Distilaria
Bellard .
São Paulo.•

• • Classe 3
Produto farmacêutico. indicad o como
tônico cardíaco nas convalescenças e
.• em suas Manifestações cardiotónico
Têrmo n9'723.449, de 8-11-1965
Sabacor — Comércio, Indústria e
Representações Ltda.
Guanabar

01,rILAKI4

SIEI

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperiti.
vos. an z. bitter, brandy, conhaque et...•
vejas , ternct, genebra gin kuniel, tico.
pipermint, rhum.
res. , nectar
NUCOS de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth vin t os 'espumantes. vinhos

guinados e wh:sky
Termo n.° 723.457, de 8-11-65
Abvolt Equip:Tnentos Dig.tais Ltda. •
São Paulo .

g

Classe 42
Classe 28
Arrefatis de .material plástico a saber: Para distinnuirt Agnardente.5, aperitiadesivos para fins diversos, bolsas, car- vos.-anz. bitter. branelv. conhaque ceretiras comuns e de identidade, capas v ,las re , ret. nen r, b-a oin. hirel licopara álbun e para livros :solantes guar- res. tyTtar. punch n!ru s rmint rhám
rrim• R Bm.» lrool. vinhos, ver.
nições para bolsas, malas, protetores
mon g, v ; n1, -ss erri,snees, vinhos
para documentos. porta-ní q ueis. pasta
cp/inn A o* e whAry
adesiva, pastas para documer-tos .pasta

Classe 8
Interruptor elétrico de, comando
distância

11392 e:inunda-Mura lb
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Publicação feita da Wird° com o art. 130 do Cddiao da Propriedade Industrial. Da data da publicação ecznerart a

inter

0 prato de CO dist para o deferizcento do pedido. Danuita Imo praso poderão apresentar suas opcadções ao De;artízuento
Nacional da Propriedade Industrial aquelas que as juigaran prejudicada com

Termo n.° 723.456, de 8-11-65

Teimo m• 723.461: de 8-11-65
INORP - Imobiliária Nova Ribeirão

Bellard
São Paulo

"freto S. A.

E. Manograsso S. A. Distilaria

a wur,c.ssáo do rufais* sequericla

Termo n.° 723.466, de 8-11-65
Bichara to Filho Ltda.
Afifi
São Paulo

São Paulo

NOVA
RIBEIRÃO PRÊTÓ
Classes: 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 23, 29, 30.
31, 32, 33, 34. 35. 36, 37, 38. 39. 40,
41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48 e 49
Titulo de estabelecimento
Térreo n.° 723.462, de 8-11-65
Pereira, Alves S. A. - Comérdo e
Indústria
ião Paula

JORGET1NHA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: blusas, babadores, comhinaçes, corpnhos, calções, costumes
para crianças, cintas, calçados para crianças, camisolas. cueiros. fraldas. Jaquetas, meias, inaniam, pidovers, pijamas,
saias, sueterea shorts. vestidos
Termo n.• 723.467, de 8-11-65
Afifi Lotfi Bichara & Pilho Ltda.
São Paulo

Termo a.• 723.471. de 8- 1145
Empiaa de Mareração Boca Jesus do
Jurupará Ltda
São Paulo

BOM JESUS DO
JURUPARK
aIDUSTRIA

Classe 4
Minérios
Tenno n.° 723.472, de 8-11-65
Estacionamento Raposo Ltda.
Silo Paulo

ESTACIONAMENTO
RAPOSO LTDA. .

Classe 42
r SUPER MERCADOS!'
Nome comercial
Para distinguir: Aguardentes, aperitiA FRANCEZINHA DE.
PAG-POKO
723.473, de 8-11-65
Termo
n.•
vos, an:z, bater. brandy, conhaque, cer'sracionamento Raposo Ltda.
vejas taram, genebra. gin. kurr el. licoDRACENA.
São Paulo
- SÃO PAULO
res. vedar, punch pipermint. rharn,
sucos de frutas sem allcool, vinhos, verESTADO DE SÃO ANULO
mouth. vinhos espumantes, vinhos
Classes: 36 e 37
!4
quinados e whisky
Titulo de estabelecimento
Classe 33
'Urra° n.° 723.458, de 8-11-65
Eatacionazuento para veículos
Classes: 1, 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10.
Termo ti.• 723.468, de 8-11-65
S. A. Indústrias Metalúrgicas "Cre" 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Transinal - Trânsito. Sinalizaão. ReTermo
n.° 723.474, de 8-11-65
Sau Paulo
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30.
presentação e Publicidade Ltda.
Flanbriu: - Companhia Brasileira de
31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39. 40,
São Paulo
Mandamentos, Engenharia, Comércio
41, 42. 43, 44. 45, 46, 47. 48 e 49
e Indústria
Titulo de estabelecimento
São Paulo
PRORROGAÇÃO
Termo n.• 723.463. de 8-11-65
Pereira. Alves S. A. - Comércio e
•PLAMMAS-00MFANI111 BRASLERA
Indústria
DE PLANEJAMENTOS •ENGENIJAMA.
São Paulo
INDÚSTRIA BRASILEIRA
COM£RCIOEINDOSTRIA

RAPOSO

TRANSINAL

smadde."~reitsie
Nome co:nercia.
''èrero n.° 723.459, de 8-11-65
Doceira Santa Clara Ltda.
São Paulo

4

PAG-POn
'INDUSTRIA BRASILEIRA

SANTA CLARA
,

Nome comerc:al
Classe 8
Dispositivos de anúncios luminosos eléVraro a,' 723.475, de 8-11-65
tricos, luminosos e sinaleiros
%abas - Companhia Brasileira de
Termo n.• 723.469, de 8-11-65
Planejamentos, Engenharia. Comércios •
e Indústria
Donizeti dos Santos Barreto
São Paulo
São Paulo

Planbrás

Jasse 41
Para distinguir: Aves, banha, carnes,
charques, massas, conservas. frutas, paisul, crustáceos, leite, queijos, cereais,
cremes doces, farinhas. manteiga. óleos.
Classe 41'
pães, rações e vinagre
Jndtistria Brasileira
INDÚSTRIA egA sacie^
.---poces. frutas. balas, conterros. bolaTermo n.° 723.464 de 8-11-65
Classe 25
chas, biscoitos, pães. bolos. Pãee de
Ares Comercial S. A
Para d:stinguir: Maquetas. Projetos,
fôrma
•
São Paulo
Classe 10
plantas; serviços técnicos de engenharia
Suturas ‘...rurgicas, sondas cirúrgicas, luTermo n.° 723.460, de 8-11-65
na. 723.47 6a 723.478, de
INORP - Imobiliária Nova Ribeirão
vas cirúrgicas, soluções parenterais
8-11-65
ARES'COMERCIAL S.A.
Preto S. A
Termo n.° 723.470, de 8-11-65
Ares Comercial S. A.
Sao Paulo
Empresa de Mineração Bom Jesus do
São Paulo
Nome comercial
Tampará Ltda,
••• P
Prorrogaçao
Termo a.' 723.465. ge 8-11-65
Ares Comercial S. A.
São Paulo
EMPRESA DE MINERAÇÃO
ARES
BOM JESUS DO
Classes: 1, 2: 3, 4, 5.. 6, 7. 8 9, 10.
RI, 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
tURUPARK LTDA.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20,
-Ind. Brasileira
$1, 32, 33, 34, 35, 36. 37,38, 39. 40. Ci-sses: 11. i2. 13. 22. 23, 24. 36. 37.
Classe 23
41. 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48 e 49
48 e 49
Sio Paulo.
1Para distinguir: Lã, linho. algodao.
Titulo de estabelecimento
Titulo d'.. eetabdeciaysiro
Nome comercial
seda, cânhamo em peças

MITRAL

INDUSTRIA BRASILEIRA

RIBEIRÁSIA

CASA kRES

•re,
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Pabileação fiea da aeórdo com o art. 190 do 644slio da Propriedade Inchadrial. Da data da publicação gpmegará
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•
Classe 42
fins exclusivamente desportivos, exceto
• Para distinguir: Aguardentes. ape- riti•
vestuários
•
' vos, arfa, bitter, brandy, conhaque, cemClasse 48
Para distinguir: Perfumes, essências ex- vejas, fernet. genebra, gin. kurnel, 'rico- •
tratos. água de colônia, água de touca- rcs, nectar, punCh pipermint,' rhurn.
dor, água de beleza,, água de quina sucos de' frutassem álcool.- vinhos, ver-mouth, vinhos espumantes, vinhos
água le rosas, águ'a de alfazema, agua
;quinados e wh:sky •
para barba, loções e tônicos para os
Casse 4
cabelos e para a pele brilhantina, bandolina, "batons". cosméticos, fixadores Sabstánciás e produtos de origem salde penteados. petróleos. • óleos para os mal, vegetal ou mineral, em bruto' ou
cabelo creme revanescente, cremes gor. parcialmente preparados: . Abrasivos em
durosos e pomadas para limpeza da bruto, argila retrataria, asfáltico
pele a "rnaguilage". lepilatórios, deso- omito, algodão em bruto, borracha era
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz ,bruto. bauxita. • berdoirn. breu cantora,
e talco perhunado ou não, laias para caol im. chifres. ceras de plantas; ceras
pestana e sobranceiras:, prepados para vegetais de carnaúba. e aricura crina
embelezar cibos e olhos. carmim • para de cavalo, crina em geral. cortiçe
bruto,
c : cascas vegetais. espato, ervas'
o rosto e para os lábios; sabão e creme
tólheaxstrattiobsr,as oleosos.
para barbear, sabão liquido perfumado ,enxofre. aa
vegetais. flores
•
Classe 3
ou não, sabonetes, lenrifricios em pó, secas. g rafites. gomes em bruto, granito
Um preparada farmacêutico indicado
nas infecções da garganta e da boca pasta ou liquido, sais perfumados para em bruto. kleseighur, liquido& de plana
banhos, pentes, vaporizadores de pariu- tas. Iates em bruto ou parciaknente
Térnio si. 9 723.482, de 8-11-65
me; escOvas para dentes, cabelos, unhas areparados, minérios, metálicos. 1:nadei*
Targel Henry Pacheco Heizer, Sérgio e, cílios, saquinhos perfumado. prepara- tas eco bruto 'ou parcialmente baba.
Hausaemann do Nascimento, Danilo dos em pó, pasta, liquido e til )los tadas era toras. serradas ',aplainadas.
Rodrigues da Costa Filho e José de praa o tratamento das . unhas, .dissol- manganês. óleos de cascas vegetais,
7 Almeida Cerdelra
ventes e vernizes. removedores 'da ciai- mica, mármores eia bruto, • óxido da
_Guanabara
cuia. glicerina er 4umada para os cabelos g azes. solidificadores_ gelatina, giz. dl.
e preparados para descoloir unhas, nados. okmbagina era bruto. pó de
.
clhos e pintas ou sináis. atificiais, Óleos moldagem Oara fundições. pedras btl.. _am_
taaas. piche um, bruto, medra calcária.
para a .pele
tharitas medicinais, pedras . em bruto,
Classe 47*
Para distinguir conabustiseis; labrifican- qt.ebácho.. raizes vegetais. resinas. re.
res. substâncias e produtos destinados á tinas naturais. residuos terceis. *ilido,
selvas. talco 'cm bruto. :isto. • xisto
Iluminação e ao aquecimento: álcool
betuminoso e silicato
motor.
carvão
a
gás
hidrocarboretca
•
Classe 33
•
Classe-,2
•
gás
metano,
butano
t
propano..
gás
euTitulo •
para
distinguir:
Adubos,
Lidos
sanitdgarrafado, gás liquefeito, gasolina, graTermo n.° 723.483, de- 8-1-T
xas lubrificantes, óleos combustíveis, rios águas desinfetantes e p ara • tias
Têrrno n.° 723.479, de 8-11-65
Metaltee — Serviços de Engenharia óleos lubrificantes, óleos destinados à sanitários, apanha moscas e Insetos (de
•
Candido Augusto
Ltda. •
iluminação e ao'aquecimento. óleos para gi.ma e. papel ou papelão), álcalis. bac.•
. -nanabara
Guanabara •
amortecedores, petróleo e querosene tericidas, baraticidas. ' carrapaticidas,
creosoi. creosotafina • creosoto.- desodós....lasse
toara distinguir; Amido, anil.. azul fla rantes. desinfetantas deis:criadora& ex.
Prtiasta, alvaiade de zinco, abrasivos terminadores de pragas e hervas dant.
algodão preparado para limpar meais nhas, esterilizantes. etabrocações para
INDÚSTRIA BRAS/LE/RA detergentes. espremacetes, extrato Ir animais. enxertos. farinhas de ouoi. •
átail, fécula para tecidos. fósforos de fertilizantes, . tostatos. glicose para fina
Molas, anéis. condutores de água, co- cera a de .isadiraa g goma paia lavar' veterinários guano, hérbieidas. inseticiroas de perfuração. porcas
daria. limpadores de luvas, liquida de das. . preparaçtSes e rodutos inaeticSdas,
braoçueat tecidos. liquido!' mata-as-Ma- p reparações e produtos inseticidas, aonano ' n. 9 723.522, de 8-1145
tadamente fungicida.
pa, caleina. óleos para limpeza de -carIrmãos Marcelino
eu
para
roupas.
mata
bleu
para
muBahia
Classe 2
Casse.
ros, pós de branquear roupa, asbesto Para distinguir: Acido* em pecai. água
Para distingu:r defumatlores e banhos
de sódio soda cáustica sabia em pó. raz. água oxigenada. alcoois, alumea,
de descarga
MARCEL IMO
sabão comum sabão de esfregar e ia- aluminio oro 6 para pintura, alvaiade,
nano n.9 723.480. de 8-11-65
'cetáceo., Ciclo. de polir
vereis anioniaco, anti-corrosivo., quimicos, ar.
Candido Augusto
gere calcadoe
sulco. azul da Prnsma, nau/ ultramar,
Guanabara
Casse 33
Classe 45
carbonatos. em geral carão. cloretos em
Titulo de estabelecimento
Plantas Jamantas e mudas para a agri- gerai, corantes, creosoto para Indústria,
ermos na. 723.484 a 723.521 e 723.523 cultura, a horticultura. a a floricultura. dissolventes. esmaltes quimicos. feno!
•
Flores naturais
seus derivados, fumo acaro para aplia 723.533,-de 8-1/-1965 •
Classe 44 - cação em pinturas, Ocarina para 114,
Irmãos Marcelino
Cigarros. acendedores para cigarros, paio indushir./. Meato*, hidrogênio,.
Bahia
aromatizados para fumantes. bolsas para bidxoquinina. bldrosultitos. hipastiffitos,
fumo. bolsas para rapé cachimbai, car- loduretos. laca. magnésio. mataria!, coteiras pare fumo, charutos. cigarreiras. reates e descarantes., nitratos. exigénio
MARCELINO
cinzeiros. estolos para cachimbo, filtro. potassa. potusio de sódio. preparado,
para piteiras, fosforefras de boião. fa- quiaticos usados em laboratórios foto.
SAIVAOOR BA.
queiros. paria para . cigarros. piteira*, gráficce, produto. químicos para Suar
ponteiras de cachimbos. porta-charutos. mudar, produtos qtdmicos para piaClasse 50
• rapé. sacos para fumo
tura, reveladores Notográficos. sais qui.
Impressos e _propaganda da 'firma em
Classe 43
alma - asados saa tadustrtaa soluça*
geral
Para distina$ , a: Bebidas espumantee para pratear. aduma. achacou quareica
•
Cla.ssa -2
gazosa. emitidas para pintura 'e fotografias, **Nega"
Classe 49 •• •
! sem álcool.
Bringettic!s tw-ira refriçrr.-. ntes. refrescos,' refrigeram- salfatu, sulfltu. tintas Moldas aar tal
Para distinja ri•iulm(1,.)res e banhos loqos sie tõda
Ws, soda, suco de frutas e xaropes
e ablika =a preparado para yuload
! passatemops, petrechos e • artigc:s para
de iksearga

Classe •36Para distinguir.: Casacos, .vestidos, tailleursa camisas, 'luvas, Meias, lenços,
gravatas, pijamas, cornbinnes,
paletós, camisetas, camisolas, blusas, sobretudos, blusões, cintos. puloveres, cha•les. boinas, cuecas suspensórios, capas,
suéteres, roupões, turbantes jaquetas,
porta-seios e bonés
•
Classe 48
Pará distinguir: . Perfumes, essências ex. tratos: água de colônia, água de toucador, agua de beleza; aajua de quina
• água le rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina; bandolina, "batons" cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos.- óleos para os
cabelo creme revanescente, 'cremes gor- ".durosos e pomadas . Para limpeza da
pele a "maquilage", lepilatrnrtos.
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou ião, lapis para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cílios e olhos. carmim pare
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumacio
ou não, sabonetes, lenrifricios em pó,
, pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escóvas para dentes, cabelos. ,unhas
•e cibos. _saquinhos perfumado preparados em 26, pasta. liquidos e motos
praa o tratamento das unhas, disse*
. ventes e vernizes. removedores da cuti' cada. glicerina er saimada para os cabelos
e preparados para , descoloir unhas
dlios e pintas ou sinais atificiais, óleos
• • para e pe12

Temo n.° 723.481, de 8-11-65
W. A. Simões, Dias Es Cia. Ltda.
Guanabara
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•

Puoticaçáo feita da acOrdo cem o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da datis da pubileacno começará
artat • prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. Duramo esse prazo poderão apresenta, suas upusiçoes o Departaniaors
le•C•Olail da Propriedade Industrial aquêles que se italg irem prejudicados cor e concas tão do registro requerido

automóveis e para bara-brisas e
:acarou
Classe 15
Pare distinguir: Artefatos de por..elana
cerâmica. faiança. barro e terracom 'ou
ças vidradas para uso caseiro, "siarmos
fina artistxoa e instalações ;angarias
artatatos de cerâmica para uso caseira.
adornos e tias artisocos: algualaras ai
rnotarizes, assadeiras barris. aula ta
de,. bacias. bebedouros. Piscai/eiras
bomboniéres. bandeias. banheiras copo.
2upos. consolos. caldeirões cântaros ca
dinhoa, cofres, cubas. consotelraa. co'
medores ara aves. caçarolas. marcai
centro de mesa: •descansa-talherea
carradeiras. sértnas. trascos. nitros. drã.
tu globos. lacras, tcnii. lardinerna
coreiros. leiteiras, lavatórios. manteguei.
raa. moringa* molheiras nichos trai
pratos, pilões, potes. porta-toa'i's por
'as. saleiros. serviços para 'rarearas
ta-papeis nIgianicos. sopeiras, naladel.
serviços para frios, chá • jantar. ia
vessas, talhas, taças tigelas, vasilhames
vasos sanitários. :acatas
Classe 16
Para distinguir: Materiais para consisti
çóer e decorações: Argamassas. argila
areia, azulejos. gatentes. balaustres, a'rá
cos de cimento. bioros para oavauents
•;110 calhas, cimento, cai, cré. chapas
iscua, ..tes caibros. 'caixilhos;
:hapas para coberturas, caixas digna
asmas para coberturas, caixas dágua
:altas de descarga para etlxris. edifica
;25.5 premoldadas. estugue. cari:isco de
asse asfáltico, estacas, esquadrias. estru•
tarai metálicas para construções. lama
as de metal. ladrilhos. 'amorfa. luva,
de punção, !ages, lageotas. material Mo
Mate contra frio e calor, manilhas, mas
sas para revestimentos de paredes. na
Jeiras para conatriações mosaicos, aro
lutos de base as çáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
sai de cimento e cal, hidráulica. pedre.
gulho, produtos betuminosos, =permeai
bilizantes liguldos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pa.
vimentaçáo. eças ornamentai., de cl'
mento ou gesso ara tetos e paredes
papel para torrar casas, massas anti.
Roeras, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos ilibo* de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan.
ques de cimento, vigas, vigamentos
rcidos para uso nas construções, par.
Classe 14
&atras
#idro comum, laminado, trabalhado
Classe 10
em teidas as formas e preparos, vidro
cristal para • todos os fins, vidro indus- Para distinguir: Amalgamas, agulhas
trial. com telas de metal ou composi- para- injeção, assentos para enfermos
çi5es especiais: ampolas, aquários, as- aparelhos de chstermia, abaixa-linguas.
sadeiras, almofarizes, bandejas, cube- aparelhas de Ralo X, &partir°. de intu, cadinho., cântaros, cálices, centro fra-vermelho, aparelhos para surdez.
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, as- bisturis, cera para articulação e incrus.
carradeiraa frascos, fôrmas para do es. nação, cera colante, cadeira& para cii.
fôrmas para famas, fios de vidro, gar- nicas médicas, dentes artificiais, denta•
rafas, garrafões, graus. globos, haste. citaras, espátulas, gesso, incrustações
Jarros, Jardineiras. licoreiroa mamadai- Instrumentos cirurgicos, para operações.
Iras, mantegueiras, pratos, pires, porta- limas para ossoa, massas plásticas para
jóias. paliteiroa, potes, pendentes pe- fias odantologicos, poste moveis e pon.
datais, saladeiras, serviços para ra• tea fixas, gata fins odontologicos, pon
iroso" saleiros, tubos, tigelas, traves- te moveis e pontes fixas. padiolas, Prr
vasos, vasilhames, vidro gera vi- servatórfos, pincéus para iga r a a .
Cças, vidro para relógios, varetas, pés artificiais, sacos para gelo sonaas
ydroe vemi 901114.901114 Md.o
seringas Inpodeinicas

aizar, tintas ara uso ao indústria e na
arguitetur.- vernizes quitnicos, e zinco
Classe 3
Remédios em geral
Classe 11
Ferragens. ferramentas de toda espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, ar.
mações de metai. abridores de latas.
arame liso ou farpado. assadeiras. açucareiros: brocas, b:gornas. baixelas.
bandeias. bacias, baldes. oornbonieres;
bules; cadinhos. caeeados. castiçais, co.
lheres para p edreiros, correntes. cabides.
chaves: cremones. chaves de naratusos.
Conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inçam
cabeçóes, canecas. copos, cachepots.
centros de mesa. coqueteletras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
caldertles, caçarolas. chaleiras. cafeteiras conchas. conduraa: distintivos, dobeadiças: enxadas. entadões, esferas.
encpaes esguichos, enfeites para arreios.
est :boa. esferas para arreios, espuma.
deiras; tombes. toices ferro para cortar
capim ferruihos. facas. facões, fecha
durai. ferro crer,um a carvão, fruteiras.
funis. terrinas pare doces. freios Pais
estradas de terso. frigideiras: ganchos
grelhas, partos ganchos para qudroa
gonzos oara carruagens; insignias; limas. lâminas, licoreiros latas de lixo.
Jarras: . machadinhas molas para Dora.
ra0i83 para venezianas, martelos, mar
retas. matrizes; navalhas puas pás. ore
gos. paratusos calcetes porta-gélo: po.
seiras. oorte.-pão csorta-folas. paliteiros
panelas roldanas. ralos para pias. cela:
tes, regadoies: serviços de chá e cale
serras. serrotes sachos secarrolhas; te
aouraa. talheres talhadeiras. torguezes
tenazes, trandetras telas de arame. tor
Letras, trIne:os tubos para encanamento
trilhos ,,ara Portas de correr taçag
travessas. airdsulus vasos, vasilhames
verrnmas
Classe 12
Botões, alfinetes comuns. fezhos corrediços e demais miudezas de armaranho
não :Licitadas nas classes 13, 22. 24 e 48
Classe 13
joalheri ae artigos de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações, usados
coorn adornos e não incluidos em outras
classes, pedras precilsas trabalhadas e
uas :mitações

ou

Classe 4i
Classe 9
1s
Instrumentos musa:ais e cordas para os mlimentação para aves e animais aveia
açúcar, azeite e (-leos CoLics,IVeiS, b:s
mesmos
coitos, bombons, chocolates. carnes coa
Casse 7
servas, doces p..;;; rriças balanceada,
Máq uinas e utensiaos para serem usa- para animais, frios féculas. flocos, coa
dos exclusivamente na agricuitura e
dinsci to e to..ir.ie3.(,;:'O. masteiga,
,,cinticultura a saber: arados. anrinores
leite e %/magra
Ir sulcos, adubadetraa ancinhos me
Casse 19
-aniCos e emodhadorea combinados
Ave se ovos eia geral. inclusive de
arrancadores mecan,ros pare agr.cu
tura. batedeiras oura cereais. nuartra, bicho da seda, an mais vivos, bovinos
aaar adt.bar. ceitadetras. cai'i leira' cavalar, caprinos, aalinaceos, ovrnos
suinos
:citados vara arroz. charruas oara acre.
Classe 21
cultura. cultivadores. debulhariam&
lestocadores. desentegradores. esmaga'
Veiculos e RUIN partes integrantas
a:,•ts para a agricultura escarrifica.,0exceto nliá;;U:t1:15 e motores
enchovadeuas. tarar, para máquiLlas:r 12
nas agricolas terradeiras gadanho& Para dratinquir hos :sara tecelagem e
garras para arado grades te discos ?ara uso comum tios de algodão, do
31,1 'dentes, má quinas batedeiras para
..nho, de canhona/. de luta de rano, ai
agricultura. máquinas inseticidas ma- 5. de seda natura l e rayun. fios de cesuinas vaporizadoras, máquinaa de italact e hos olástiLos, tinhas de cosm.
Pungir. máquinas nivela foras d. terra
ri para bordar para crui:hei e para
r.aquinas perturadoras para a agraciai
. ti-retomo:o
arra máquinas de olantar. nutochar
Classe 18
mas máquinas raspadeiras maquinas sie
roçar. de lenias,. p
ara sul:atai de Alfanges, balas canhões, carabinas,
:arguir, de triturar de esfarelar , terra chumbo para caça, cartukhos. explos vos
cora Irrigação, para matar tormigas e espingardas. LUZIS togas de arti‘iclos,
pólvora e revólver
>urros insetos para burrifar e °uivar:.
Classe 15
zar desinfetantes, para adubar coara
Rattat e espalhar palha para colner Arvores de nata, nihelots. bolas para
, alodllo. Para colher cereais a.aqunas enfeites de arvores ar nata cartas
airtoes OUStella." cartaus
amassadoras vara fins agrIcolas de geogratKas
urrar árvores, p
ara espalhar °ara ca iispla ys }tacanhos ar isticos . desenioa
ornar. aládinnas combinadas uara se- Se cal Celha ma ciará tecidos, estátua&
:sem e cultivar. dc les:lanar rara en ebtatuetas estampas gravuras trutas de
sai máquinas e moinhos oart forra- vidro. figuras de inatos, festões lotogens. máquinas toscadoras. a denado- Iratias trutas cle 'ouças figuras para eure• mecânicos. rala,forea ~caiemos rce 'e-ira: bolos de iniversarios. matizados.
los compressores para a aurrcultura. :aaamentoa e outras naisquet couiemo•
sachadelras. seraeadeiras. secarierras, "eles- gravuras imagens , letreiros ma;ecadores de terra tosadores 'Ir gra iraums macmetes abris artistica& obras
ala. tratores a gricolas válvulas para de" pintura mameis e cartazes oara demáquiaas agricolas
corMes e a
pra e xposi,.ào, projetos.
inustruánce de dier“i-sortas di versas, e
Classe 6
tiara dropagandas suportes arrieiros
Máquinas ara: acabamento, achata. oura vitrines. :suittlet te para .alornos
arame, acondicionameuro adelgaçar
e mira Fins -irtistieos • mamem
ajustar. alimentar agua, alisar, amas
Cas:.. 30
sar. aplainar, arrolhar beneficiar. ou Guarda-chuvas ban ira:as e suas partes
rilar, orinquetar, brunir cardar, cole
mie :ranies
tar. compõe. comprimir condensar con
Cl.'sse 20
seroar, cortar, coser. costurar clardi Petrechos navais e a..rorAutica (salva
cat. classificar, cravar debruar debu valas âncoras, cinto 1k nataçáu, bóias,
lhar, desbapar, desbastara., descaroçar
para:i t.:vilas, etc.)
desembrar, desintegrar, destnatar. de
C!assze 24
palpar. &atribuir, dobrar drenar, ele Artefatos de &galão, canhamo. 1:nho
var. empacotar, encaderna estampar
tina. seda, lã e antras libras não
fabricar arame, fabricar artigos le me
.incluitlas thIR d:111diS i.lasses
tal, fabricar bebidas, fabricar calça
Classe 24
dos, fabricar chapaus, fabricar escrivas
Tecidos em gerai
fabricar ferramentas. sabricar gelo. ta
Clas.se 29
orla» móveis, fabricai papel . fabricai
peças, fabricar rebites fabricar -oupas Escovas comuns. Irão incluídos nas
fundir. Imprimir Insulfrar. perfurar ar closvs 6, li, 17 e .18) espanadores e
cotar, p render. rebitar- roscar selecio
vassouras
na. sepaar serrar tecer timbrai ror
Classe 28
cer. tornear. betoneiras nurrinhos Artéatos e profanos tle origem animal,
brinquetadores cardadeiras. condensado
vegetal ou In neral não .nkluidos em
'es, cravadelras, (finamos. escavadraras
outras classes. Artefatos de substancial
misturadores, motores prensas rebita
quimicas não In:Imitas cm outras
dores, teares, má quinas insultrador as
clases
moto-motoras.
motrizes .aperatirzes
aerfuratrizert rororas. e peças int,
Classe 32
grantes desta, Tãciufnm
Cl sse 1
M:tais era 1--ata
aaircialmente
Cpardflos

Para dist:nguir: Aitins, almanaques.
anufl;it..s. torã'ogis. jornais,
iiWos, peças teatrais e c:n , matográlicas, progrunia.s .de rádio t televisam
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MARCAS _DEPOSITADAS
Am....
Pubffeaçáo feita de acérdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação consegará a
• onzes o prazo de GO dias para o deferimento do pedida. Mirante &se prazo poderio apresentar gusa opoeigies ao Departamento .
Ma:danai da: Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessio do registro requerido
pel em Rilhas, apólices, cheques, dupliTermo a.° 723.543, 'de 9-11-65
publicações, . revistas, folhinhas impresTermo n.° 723.535, de 9-11-65
•
P. Saullo
Cia.
sas e programas circenses s'
Produtos Roche Químicos e Farmacêu- catas, debêntures, letras de câmbio, notas
fiscais, notas promissórias-, recibos e
ticos S. A.
, • - São Paulo
Classe 27 .
passagens
• Rio de Janeiro
Artefatos de palha ou fibra; não incluiPRORROGAÇA0
dos em outras . classes
•
Termo n.° 723.541, de 9-11-65
Classe.26 -•
FANAS:31AP
Unilever Limited
Artefatos ' de. ' madeira, asso - Mi' marfim,
Inglaterra
INDÚSTRIA RRASItEIRA
InAlstria Brasileira
-nal incluídos e moutras classes
.
Classe 34
Classe 3
BRISA'
aas e41,.
CaPachos, cobertas para degraus de esUsa produto anti-infeccioso'
. 'Para distinguir: fumos
cadas, forros para tapetes, de escada
ClasÃ 48 •
Termo n.° 723.536, de 9-11-65
• linóleos, oleadas para escadas. • oleados
Para distinguir: Pertumessassências exTermo n.° 723.544, de 9-11-65
(Prorrogação)
•para soaltios e paredes, peles para assoa•
tratos, água de colónia, água de touca.
Frigorifico de Itapecerice S. A.
Geo
G.
Sandeman
Sons
Co.,
Limited
lhos. tapeçarias
dor. •água de beleza, , água de mima
São Paulo
- Inglaterra
Classe 35
água le rosas, água de' alfazema, água
Para distinguir couros e peles preparapara barba, loções e tónicos para' bs
' das ou não, camurças, cromos, vaquecabelos e para a_pele. brilhantina, baia
tas, pelicas e artefatos dos mesmos:
dolina, "batons" cosmét.cos, fixadores
almofadas de couros, 'arreios, bolsas,
de penteados, petróleos. 'óleos para os
carteiras, chicotes; carneiras, cintos, escabelo creme revanescente, cremes gorClasse 42
tojos, embalagens de couro, capas para Para distinguir: Aguardentes, aperiti- durosos e pomadas para limpeza da
álbuns, guarnições de couro para auto- vos. arfa, bitter, brandy,•conhaque, cer- pele a "maquilage". lepaatórios, deso/NOWA,* BRASILE/Ra
móveis, para porta blocos, Malas, por- vejas. temer, genebra, gin, kurnel, lico- dorantee, vinagre aromatico. pó de arroz
ta-notas, porta-chaves, porta-nigueis, res. nestas, punch pipermint, rhum e talco perfumado ou não. sapis' para
Classe 41
'pasta,. sacos para viagens e solados
pestana e sobranceiras. prepados para Para distinguir carnes, carnes em conmicos
de
frutas
sem
álcool,
vinhos,
verClasse 36
mouth. vinhos aspam-á-ates, vinhos. embelezar ditos e olhos. carmim paru servas, salgados, secas, defumadas e
'Artigos de vestuario de-taida sorte, ino rosto e para Os lábios,' sabão e creme enlatadas, carnes verdes; banha, chotta
quinados e wh:sky
cluslye de esporte e para crianças
para barbear, sabão liquido perfumadó riços, conserves, fiambre, frios, lingual,
(fraldas, cueiros etc.)
Termo n.° 723.537, de 9-11-65
•
ou não, sabonetes. 'anafados em pó, lingti:ças, lombos, mortadelas, gorduras.
(Prorrogação)
_ Classe 37 •
pasta ou liquido, sais- perfumados para presuntos paios, salsichas, salames, tou•ama.
Schering Corporation
Para distinguir: Roupas brancas para
banhos, pentes. vaporizadores de perfucinho defumado e xarques
Estados Unidos da América
cama e mesa: acolchiados para camas,
me: escamas para den4 , s, cabelos. unhas
colchas, cobertores. esfrega-s. fronhas.
Termo n.° 723.545, de 9-11-65
e aios, saq uinhos perfumado, prepara:
guardanapos, - jogos bordados, lençóis,
Frigorifico de Itapecerica S. A.
dos em po pasta, liquido e titolos
mantas para camas, • panos, para cosi'
São Paulo
praa o tratamento das ainhas,
ara e panos de pratos, toalhas de, rosto
ventes e vernizes, removedores da cuti• banho. toalhas para jantar, toalhas de
F RIGORIFICO
cula. glicerim; &aunada para os cabeloa
mesa, toalhas • pare banquetes, guarni.
a preparado para descoloir unhas
ITAPECERIdA S/A.
Classe 3
ções para cama, mesa e banho, toalhas
cílios e pintas ou sinais atificials., Óleos
Substâncias química usada ern prepara(cobre pão)
•
para e pele
Jaime comercial
ções medicinais, para facilitar a adrniClasse 40
Termo n.° 723.542, de 9-11-65
nistração das mesmas
Para distinguir: Móveis em geral, de
Termos as, 723.546 a 723.551,
Unilever Limited
•
9-11-65
metal, de vidro, de aço ou de madeira
Termos na. 723.538 a 723.540, de
Inglaterra
Cia.
'
estofados ou não, armários, almotadas
Eletroquinaica
RicrCotia
9-11-65
'
•
São Paulo
acolchoados para móveis, bancos. ban. Inparcon
Indústria de Produtos Para
quetas. berços biombos, cadeiras. carri13R
- Ar Condicionado Ltda.
nhos para • chá e café. copa e cosinha,
Sno Paulo
Classe 48 camas. cabides._ cadeiras giratórias, ca.
•.
deiras de balanço, colchões de mola. dlPara distinguir: Perfumes assancias exvans. discotecas de madeira, esprema.
tratos. água de colónia. água de touca.
çadeira, escrivaninhas, mesinhas para
dor, água de beleza ttaae de quina
água le rosas, água de . alfazema, água
televisão. guarda-roupas. mesas, moldupara barba, loções e tónico ; para os
ras para quadros, porta-retrtos. poltrocabelos e para a pele. artlhantina. bannas-camas, prateleiras, porta - chapéus.
dolina. "batons" _cosmaticas axadarei
sofás-camas, vitrines
INDUSTRIA BRASILEIRA
de penteados. 'petróleos' óleos • para os
Classe 38
cabelo creme revanescente cremes gorPapel e seus artefatos, livros não imdurosos e pomadas para limpeza da
pressos, não incluídos nas
• _. Classe '8
pele a "maquilage" lepilatórtoa deso.
classes 16, 44 e 49
Para distinguir: Secadores, refrigeração dorantee, vinagre aromático pó de arroz
•
Classe 39 _ .
0,1116STPta 0PaailEasa
. rcha, domésti ca e industrial; •aparelhos de ar e talco perfumado ou não. :atas para
Artefatos de borracha e de garapa
condicionado e suas partes integrantes; pestana • e sobranceiras. pregados para
4b •
não inclilidos em outras classes
termostatos; campainhas: conjuntos par- embelezar dlios e olhos, carmim para
Para
distinguir:
Amido,
anil, azul da
ciais
de.
refrigeração
Termo n.° 723.534, de 9-11-65 •
;
o rosto e Para OS lábios, sabão e creme Prdssia, alvaiade de zinco, abrasivos
SCM — Corporation
Classe 11
Para barbear, sabão liquido perfumado algodão preparado para limpar metaia
Estados Unidos da América
Para distinguir: Garrafas para transpor- ou nãos. sabonetes. lentifriclos em p6. detergentes. esprernacetes, extrato de
tes de gás; tanques; bases. trilhos, ga- pasta mi liquido- sais perfumados para anil, fécula pare tecidos. fósforos de
vetas para cubos de gelo; . grades para banhos, pentes. • vaporizadores de perha cêra e de ‘rnadira, g goma para !avimgeladeiras domésticas e comercial gra- me: esciaras para dentes, cabelos, tulhas, daria: limpadores *de luvas, liquidoa de
des para super mercados: frisos para e cílios, saquinhos perfumado, prepara. branquear tecidos, liquidas mata-gorduà
geladeiras: emblemas para geladeiras; dos em p6, pasta. liquidos e tijolos ras para roupas e inata óleos para roer
emblemas para veiculos, hélices
praa o tratamento . das unhas, dissol- ens. &alta. óleos para limpeza de cat.
ventes e vernizes, removedores da catt. ros: pós -de branquear roupa. :alicate
Classe 38-•
Para distinguir: Agendas. ações. blocos cuia glicerina er'-umacla . para os cabelos de sódio. soda cáustica sabão em p6,
de papel para cartas. cartões, calendá- e preparados para descolo': unhas sabâo cornam sabâc de esfregar e M.
Classe 17
rios, embalagens de papel e papelão? cllioa a pintas ou sinaa atificials, .óleos poniceos, tilo/os de polir e vereis
para a aele
pare calçador • '
niquina cop:adora
envelopes, faturas, fichas, papelão, pa-
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Publizaçáo feita da acordo men o art. 130 do COcUgo da eroprieciacia Industriai Da data da publicite* emaçara

a amor o piano da HO dias para o deterunento do pedido. Durante esse prazo podar* apresentar suas oposições ao Deputamo*
.1gOntlIall da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadas soa • oancimalio da registro "marido
Caiu 2
Adubos, ácida unitários. água dada.
reemites e para fias ouraelos. nina*
*flua e Insetos (de goma e raspei ou
pape)ão). alcalLs bactericidas. aarata
calas carrapaticidas cresol eresotab.
ai. creozoto, desodorantes. destatetaa.
ara detunadorea exterminadores de
pragas .2 berne daninhas. eatereinan.
embrocaçaea para animais ene*
loa. farinha de ossos. tertilizantes Malsim formicida* fungicida*. turragaa
tem Ocos, para tina veterinários. gua
aos. herbicidaa lasetitu gos iarvicidas
microbigdas medicamentos sara sai.
maio. aves e Peixes. Óleos desinfetantes
• veterinários petróleos sanitários e
dealafetantes pa pel tuinegatório põe
Metia:Ida& sarasincidas tungicidas
dulatetante& Preparações ' e produtos
Inseticidas germiddaa. desinfetaste. .
veterinários. raticidas. aiselédios para
fim- veterinários. sabões veterinários
destatetantea. sair para fina atgrirolas
borticulas sanitrioe • veterinário *olfatos. supertoshetos vacinas sara aves
• animais. veneno. castra insetos, atai
mais e fiervas JantaNas
Classe 47
Para distinguir combustiveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
Iluminaçao e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás tarocarboreto.
gás metano, butano e propano, dás eugarrafadq gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes. óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecias:ato. óleos par..
arnorrecedores. petróleo e querosene
Classe 28
Para distinguir: Artetatas de matem
alástico e de aviou: Recipientes taba
*doa de material plástico. revesti:tia
os confeccionados de substancies em
aula e vegetais: Argolas. açucareiros
armações para óculos. bules. bandejas
bases pare telefou.s, baldes. bacias boi
ata caixas, carteiras, chapas. cabo.
para ferramenta* e utensillos cruzeta:
caixas para acondidonamento de ah
alento& caixas de material plástico pare
baterias. coadores. copos. canecas co
abas, capas para álbum, • para 'livros
teces. cestos castiçais para velas
Caixas para guarda de objetos. certo
dm. coadores para chá. descanso par&
pratos copos e coai:g-soo de plástico
1' para sorvetes. caixinhas de psástia
ara sohvetes. colherlahas. pastilhas
Narfinhoe de plástico para sorvetes toe
minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico. peba
bocas de materia l °lance para sorve
tes. estolos para objetos espumas de
*Vico esteiras •nfeites para automb
vela, massas sue-ruídos. escadotes de
Pratos funis g •Nrassi. :vira doces fitas
para bolsas. facas. guarnições. avarasaeses para chavetas e mamadeira& guarnições para porta-blocos. guarnições
liquidificadores e para batedeiras
rfrutas e legumes. guarnições de as
teria! plástico Para utenslfloa e objetos.
traarniçõee para bolsas. garfos. galerias
para cortinas. larroa, laminados. plikaticos. lancheiras. manttaueiras. mala,
inanitie• prendedores de roupas. ougado.
rei de móveis, pires. oratoa.
tal, oh de cozinha, pedra, poma. ard-

e" gomares paz adocumaatak Pu,

eadores de água sara use doméstico
Porta-copos. oorta-niquess. Porta -notas.
oorta-documentot placas, rebite, rodi.
sisas. recipientes, suportes. su pores pesa
guardanapos saleiros. tuboa, tigelas.
adias oara ampolas. tubos para :enesgai. travessas. tipos de material -fás
tico. sacolas sacos- aquinhoa. vasilha
nes para acondicionamento, vaaoa.
!ara*. colas a . trio e colas nãe.tnclutaas
sai outras classes, oara borracha pari
-arrumes. para mareineiros. para sapa:
feros. peia vidros pasta adeeva oara
correias sanas e pedras 'ia abai
rebolos, adesivos para tacoa. adesivos
tara ladr lhos e adesivo. 10^N analettA
anéis. carreteis. para tecelagem r a sse.
niçóes de material plástico are 'ndls
teu., geral de • bisticos.
Classe 3 •
Para distinguir como marca genéra.a:
Substâncias químicas. produtos e pra-.
parados para sere musados na Medicina
ou na farmácia
Classe 1
Para datinguir como marca genérica:
Substancias e preparações quirnicas
usadas nas indastr:as. na fotografia e
nas análises químicas. Substancias e
preparações químicas antt-corrosivas e
anti-oxiciantés
Termo n.° 723.552. de 9-11-65
• Cia. Eletroquimica lb, Cofia
São Paulo

XILOPOL
Industria Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Cola de acettno de

mate*, refrescos refrigerantes, soda. retal matraca: navalhas. puas. paa tem
&os. parariumi Gleba& purta-gtáta Pe
SUCO de arutas, sitóes e xaropes
felina. porto pão. aorta-totas. paliteiro%
Tèrmos ns. 723.556 a 723.558, de
;anelas rodarias ralos para pias, rabi.
9-11-65
am. regadores. serviços de dsa e aba
Bisneta! Indústria de Ligas e Metais serras. *cerotos sachos. secarrolhass
Ltda.
4ourea, talheres. talhada:tas. comutam
. São Paulo
anuem, cravadetras telas de arame. ~seiras, trincam tubos para encanamentn,
ri boa aars portai le correr. taças.
, ILI MST AL
11Vfaidli curtindo* vezos. vont:Mel
Brasileira
:
aaue
..
Industria
ver uma,.

•

-

Classe 5 •
Aço em bruto, aço preparado, aço
dixe. aço para tipos, aço fundido aça
p are:ai:acate trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto os
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze as
barra, em tio. chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parCialmeme trabalsado, ferro em bruto
em barra, tarro manganês, tarro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa . temperado. gusa maleável.
laminas de metal, lata em tólra, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em,
vergalhões. ligas metálicas, amalhas,
magnésio, manganês. metais nao trabalhados ou parcialmente trabalhados, matais em ma.ss,i metais aritampalos,
metais para solia. saquei e zinco

Para distinguir: Materiais paar cambaizées e decora s isea: Argamassas. argila
areia. azulelos. batentes bala sues blo
-os de acanto. hlo o. Jan:i
:ão, calhas cimento cal cré. chapa:
sola n ret. caibros. cai ic ilhas: colunas.
:Impas para coheauras. camas dáqua
-aluas de iescarga para etmos. edifica.
• ;6es prernoidadas. estugue. emulsão de
•ase asfaitico, estacas. esquadrias estru
luras metálicas p ara construções, lame
, as de metal ladrilhos, lambris. luva:
de lunçao [ages. lageotas. material mo
tante contra trio e calor. manaras, mat.
ias para nwestimentos de paredes, ma
irisas para construceas mosaicos, pra
lutos de base asfaitico. produtos par;
-ornar impermeabilizantes as arganias
os de cimento e cal hidráulica. pedra
:talha maxilas betuminosos. imperamo
alizantes !ig ualo& ou sob outras forma,
mra revestimentos e outros como nal
Termo n° 723.559, de 9-11-65
amentaçao peças ornamentais de et -Tranab - Transportes Aéreos Brasileiros
mento ou gesso para tetos paredes
. Ltda.
lapal para torras casas. massas atai
Slo Paulo
Vidos pata .uso nas construções. Dar
ioetas. portas, portões. pisos. soletra."TRANAB's TRAÚSPORIara portas. alado*. tubos de concreto
TES AÉREOS BRASItelhas, tacos. tubos de ventilação. ma
uitu
nalas vigamentos s.
ases de cimentov
LEIROS LTDA.

polivittil
Termo na 723.555. de 9-11-65
Ilimetal Indasfria de Ligas e Metais
Ltda.
Classe 11
Sâo Paulc
Para distinguir: Ferragens e artigos de
metal, a saber: Alicates, alavanca., •ar
inajles de metal, abridores de latas
ILIMETAL
arame aso ou farpado. assadeiras, açuN LIGAS E METAIR
careiros: brocas, bigornas. baixelas
bandeias bacias. ;saldes. bombouieres:
LTDA.
bulam cadinhos. cadeados. castiçais. co
Nome comercial
(hem para pedreiro& correntes cabides
ásavess crembnes. chaves de parafusoa
Têrmos na. 723.553 e 723.554, da
conexões para encanamento coiun.as
9-11-65
caixas de metal para portões amos de
R. Machtans 6 Cia. Ltda.
metal, chaves de fenda chaves Inglês.
São Paulo
cabeções. canecas copos. cachepota
centros de mesa: ooqueteleiraa. caixas
MACBTANS
oara acondicionamento de alimentos
zaldereses caçarolaa chaleiras enlatei
Indlietria Brasileira
"as. Pinchas. condoer& distintivos do
bradiças: enitadaa enxadões. esferas,
Classe 42
Para distinguir: Aguardeníe-s, aperiti- engates esguichos. enfeites para anelos
vos, ati:Z. bitter. orandy. conhaque. ter-' estaboa esferas para arreios eérnighn
leiras; tombes foices ferro tia corta,
velas 'ernet, genebra. gin kurnel,
acatar, punch pipennint. rhurn. mia ferrolhos facas facões fecha
ricos de frutas stem álcool, vinhos. ver. luras. ferre MIM= e CarVao Nntlelrall
ituds fôrma- °ars doces freio, pare
mouth vinhos espumantes. vinhos
estradas de ferro frigideiras- ganchos
quinados e wh:skv
ironias lados ganchos ciar, medros
Classe 43
nomes ama enramaras: insigniam 1*.
Aguas minerais, águas gaxosaa
nas l aminas acoreiros lata, Ir
ciais, bebidas espumantes sem álcool
marbselinhas molas coara onera
guaraná. gazosa estancias para !atriga 'arras:
sada+ ama .renesiara. marte los asar

PRLÇG NIOMERO DE HOJE • CR$ 50

Nome comercial
Termo na 723.561. de 9-11-1965
Albano Boutin
Ca. Ltda.
Paraná
auatatass
rri

tu DISsras
ci
easse eR
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Couros e peles prepara is om aao Camurças couros, vaauetas pelicas e ar'afete dos mrsmns• Almofada.: de couros. ,arrelos bolsas carteiras Caixa'
chicotes de couto. carneiras cansai para
•aams • man" livrrec emha l reaera de
-nora estoira assatnicaes Is couro para
intomóveis. guarnicairs 'sara norta-bio.
as malas maletas porta • notaS porta'
'have i, norta-niouels enatas pulseiras
4. aceiro rédea% selins laCCO para via.
-em ai:colas saltos solas e solados.
tirantes para arreios e valias.

