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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
, INDUSTRIAL

^EXPEDIENTE DO 'SENHOR SECRETARIO DA INDUSTRIA
• "" SUBSTITUTO ..
Recorrenté: King
King 11 Ltda.
.
.
•
Ranch do Brasil SA,
O • Senhor Secretário da Indústria Diversos
•
José Accioly de Sá - deu provimento
aos recursos interpostos nos • processos
Pedidos de Preferencia: .
,
• abaixo mencionados, a fim *de reformar
' • Metalúrgica Rio ,S. A. - Indústria
as decisões anteriores. .e Comércio - no' pedido 'de preferenTermo. 61.340 - modelo de utilida- cia do termo 472.788 - marca: Rio
de: Nôvo modelo de Plug para ferro
Defiro a preferência, nos 'termos dg
" de engomar --, • requerente:''' Indústrias Portaria número 6, de 1965.
•
Brasileiras Eletrometalúrgicas S. A.
David PrzemyslOw. - no pedido de
Termo 777.726 -- privilégio de in- expedição do certificada 'de registro no
venção: Bomba Hidháulica 'de Coas- termo 432.279 --- marca: • Ri.xiairtc pressão. para
Para trabalhar submersa no 'li- De acôrdo com o parecer, ao D. N.
quido - requerente: Quitéria Martins P. .1., para a expedição .do certificado.
Machado.
•
.
Termo 77.993 - modelo de utilidade modelo de mesa" para pas- Expediente. do Diretor Gerai *,
sar e secar roupas - requerente: Masa° ,Fujimoto - Recurso - Tokuzo
Rio, 13 de abril - de 1966
- Um i no .
Diversos
• O Senhor Seer:etário da Indústria
• Substituto - José Accioly de Sá Termo 146.338 - Escambia Cheminegou provimento ao recurso abaixo cal Corporation - privilégio de invenInterposto, a fim de manter , -a decisão ção, - no pedido de desarquivarnento
anterior.
- Concedo o desarquivamento.
Termo 83.798 . - modelo industrial
- Nôvo modelo de bomba elétrica DESPACHOS EM PEDIDOS- DE
. flutuante - 'requerente: Metalúrgica * • RECONSIDERAÇÃO
Joter Ltda. - Recorrente: Epel S. A.
•Indústria e Comércio de • Aparelhos
:Rio, 13 de, abril de 1966
Elétricos.
Senhor Diretor Geral aco:heu Os
- Diversos
pedidos de* reconsideração . apresentados
nos processos . abaixo mencionados, a
Pedidos de Preferência:
Vitório Macellari - no pedido " de fim de refrmar a decisão atnerior.
preferencia do termo 147.110 - priViTérmos:
légio de hivenção - Deferido. rsN° 353.521 - Marca: Hidros. Carlos Cavalcante da Graça- - no Requerente: Hidraulica Hidros Limita:
pedido de tran-sferencia dó termo ... da - Reconsideração: Metaiúrgica Mar
, 153.865 - privilégio de invenção
Sociedade Anônima - Reconsidero o
Considerando a situação de Precarieda- despacho concessivo do registro . para
de financeira do requerente.' e além dis- o fina. de determinar que seja aguardado
so é pai de cinco filhos, defiro o pedi- o procesão do termo número 348.803,
do • cle. preferènc:a, nos termos da Por- refernte a marca Hydra citado no petaria n.° 6, de 1965.
dido de reconsideração. •
O Senhor Secratário . da Indústria
Ná 367.714 Marca: Fenilin • substituto - José Acc:oly de Sá - Requerente Laboratório Climax, Sociedanegou • provimento aos recursos abaixo de Anônima - Reconsideração: Union
interpostos, a fim de manter as decisões Chimiques Belge' Sociedade Anônima anterinee.
Reconsidero o despacho concessivo para
Termo 361.731
marca Tupan - o fim de ordenar que seja aguardado
requerente: R achid S. Haddad - Re- á solução do termo n° 339.920 (marca
•
curso: Confecções Tupan Ltda.
• Veniloo ,
N° 386.090 - Marca: Cibrasol
Teetno 302.399 - -Marca: Delmiton
Requerente: Nichel Delalande '- Requerente: Cibrasol Sociedade AnôniRecorrente - Novaquicnica Laborató, ma Companhia Industrial Brasileira de.
Colas - Reconsideração: Produtos Qui-•
rios S. -A. •
Termo 363.596
marca - Ranch micos Liba Sociedade Anônima - Pe,o
King 11
requerente: Sociedade Téc- fato de serem as colas preparadas da
nica de Negócios Imobiliários Ranch classe ,-s2,3> e não da classe 1, recon-

siderO o despacho para o LM de deter-

minar que sejam apresentados- novos
exempla:es rererindo-se a classe 28.
O Senhor Diretor Geral negou acolhimento aos pedidos de reconsideração apresentados nos pró ,essos ..abaixo
mencionados, a fim. de manter as decisões anteriores. ‘..
Térreos: •
N°' 351.926 - Insignia: Cinderela
- Requerente: Bellary social e Turistica Limitada Reconsideração: São
ramo Alpargatas Socieade Anônima.
N° '362 .aiu -. Marca: deal - Requerente 'Ideal Corporation.
N° 384.098 - Marca: Figura 'de
Carta de Bar'alho - Requerente: Victor Perelli„
- Masrca: Tanfetamin
Requerente.. Irwin, Neisler ti Co. Reconsideração: Laboratotios Keto Wemoco Limitada - Reconsideração: Recordou Laboratório Formacoãgico S.
P. A.
• N° 409.880 - Marca: Sete - Requerente: Pauto lenaga - Reconsideração: Agostinho Setti Sociedade Anônima Comércio Exportação Importação. -Levar B:others, Port Sunlight, Limited no pedido de reconsideração do ciespacho que declarou ca.& to o reg.stro
iit).445
Marca: adunlight face dos pareceres da D. Jurid.ca, mantenho ,o despacho de dedal ação de
caducidade publicados aos 12 de junho
de 1964,
.
Exigências
Marcas e Termos com Exigências
a Cumprir: ,
.Robert Bosch GMBH - No processo
da marca Robo - Número 164.175.
Indústrias Reunidas Aduas Verde Limitada -' No pedido de transferência
do registro 205.683,
•
.
Anker Werke Aktiengsellschaft - No
pedido de retificação no registro número" 239.156, .
Termos
Ns. 336.052 -337.046 - 337.047
- 337 ..048 - 337.049 - 337.051 337.052
337 . C-54 - • 337.366 337.368 - 337.371
'337.-337
337.641' - 33/.642 - 33/.614 -.337.645 Todos do requerente: Fundação *Brasil Central 7-• ?reste esclat. •
recimentos.
Diversos

reconsideração dó . despacho de deferimento do têrmo 473.105 - Titulo: Ar-_..
quive-sé o pedido de , reconsideração,
tendo em vista o disposto no artigo
196, aliena d.)» do Código da Propriedade -Industrial.
.
Villas Bôas Estabelecimentos Gráfi- •
cos Sociedade . Anônima - Na' impugnação do têrmo número 327.387
Inpairá a . impugnação de /Cilhas visto •
não haver ficado comprovado o uso
anterior de marca e nos termos dos parecerTesênn
dao: D. 'Jurídica,
•
•
N 9 437.349 - Villas 13óos Estabelecimentos Gráficos Sociedade Anônima-- .rkguarde-se o Ulmo apontado.•
Termos aguardando anterioridades:
N9 348.069 -• Laboratório Vetifarm
Limitada.
•
• •1\1 9 3/3.243 - Veb Leuna Werke
Waiter 'Ulbricht.
N°. 373.24 •1 - Veb Leuna Werke
•
Walter llibright.
", •
N° 406.622 - Orçuestra Casino de
Sevella Limitada„ . : • .
4i3.31)
Veb Elektronische •
Rethenmaschinen Wissenschaftlicher In;
titiv,.; ¡heti ieb .• Karl Marx Stadr.
TérMos: •:'1\•19 337.386
Fundação Brasil Centrai'- Arquive-se o processo.
N9 463.695 - Indústria de Tintas
e' Vernizes Casei]; Limitada - Torno
sem eleito . o despacho publicado no boletim de 12 de ievereno de 1960, no:_
sentido de ser examinado o pedido de
anotação de alteração de nome,- solicitado pela pet.ção de fôlhas.
EXPEDIENTE DA "DIVISÃO
DE PATENTES
. Rio, 13 de abril de 1S06
NotificaçãO.
.Uma vez decorrido o prazo de re*
consk.eração . previsto peio ait.go 14 , da
lei numero 4.048 de 1961„ e mais dez •
d,as para eventuais juntadas de • reconsi n
deraçao c se do mesmo não se tiver .
valico nenhum interessado ficam • non.
iicauos os requerentes abaixo meneia •
nZe.t9r a compaiecerem a êste Depar. •
tomento, a tim de efetuarem o paga.
mento da primeira • anuidade, dentio da •
prazo . de . sessenta (60) dias, na torma
do parágralo único do artigo 33 do
Código ua Propriedade Industrial, paia
que selam expedida as respectivas patelins: •
•
Privilégio de Invenção Deferidos: _ .
Termos: •

Câmara Comercial ¡Industrial do EsW 111.595 - Processo para a ta.
tado de São Paulo - No pedida de brteeção -de novas resinas de epóxido
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- As Repartições Públicas
:
deverão remeter o expeaiente
destinado à Publicação nos
DEPARUMENTO, DR IMPRENSA NACIONAL
Jornais, diáriamente, . até às
•011ITON URRAI
•15 hora*.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
,
As reclamações pertinen.
seç.to oa essiikoIss
emas,.
les à matéria retribuída, 7103 Ware 00 09191V1Ç0 oa p umees.03a•
FLORIANO GUIMARÀES
MURILO
FERREIRA
ALVES
casos de erros ou omissdes,

EXPE

deverão ser formuladas por
escrito. à Seção de Redação

DIÁRIO OFICIAL

Exterior:
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
• Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,
na parte superior do enderk•

-

Exterior:
Cr$ 10.000, Ano . ... . • Cr$

.

.

vão impressos o número do
talão de registro, o mês •
ano em que findará.
A fim de evitar solução de

10.000

jornais, 'devem osj as.
sitiantes providenciar a res.
pectiva renovação com antecedência mínima de trinta
continuidade no recebimento (30) dias.

N° 129.806 - Ferro de vapor e dg
Requerente Ciba Societé Anonyme
borrifar Reguerente: Knapp MonarAlctiengsellschaft.
1`4 9 112.649 - Alvejamento de Te. ch Company:
N° 129.h99 - Procesos para misto
ddos de Celulose- Requerente: FMC
rar unia ou mais de uma série de maCorporation.
N° 113.637 - Processo e aparelho terial num dispositivo misturador, pneu•e. um dispositivo pneumático
para temperar Vidro - Requerente:
adaptado para êste processo - RequePittsburgh Plate Glass Company.
N° 116.563 --, Métodos para fazer rente: Vometec N. V.
N° 131.118 - Recipiente õ o retantecidos celulosicos aperfeiçoados - Re
querente: Deering Millken Rescarch guiar para líquidos, pós e sito.-sólidos
- Requerente: Hedwin Corpor:ie:on.
Corporation.
W 133.978 - PrOyetor cge meias
N° 119.449 - Circuito para una ins- para uso no exgraxe - Reque:enze.
talação telefônica 'automática - Reque- Nicola Francone.
•
rente: Telefonalctiebolaget L. M. EricsN° 134.447 -. Aperfeiçoamentos em
son.
máquina sepandora de produtos granu1n1 9 120.881 Licaddo auxiliar clt losos por fluidização - Requerente:
perfuração, processo para perfuração Oliver J. Ryan.
com emprego do dito 1.quido e ditivo
Modélos de Utilidades Deferidos:
de lodo de perfuração - Requerente.
Texaco Deve/opment Corporation.
N° 178.869 - Novas disposições em
1\1 9 124.739 Procesos para a pro- polvilhadeiras açricolas - Requerente:
dução de compostos sluminio-tri-alçuili- Produtos Químicos Guarany Sociedade
cos dotados de radicais alquila superio- Anônima.
res, a partir de compostos aluminio-al;
N 9 122.449 - Nôvo- modelo de esquilicos dotados de radicais alquila in- tojo para higiene dental - Requerente:
deferiores - Requerente: Karl Ziegler. Roberto Higinio Nevas.
•
N° 125.389 - Dispositivo para a insN° 123.687 - Nóvo suporte expositrução e treino doa gtanadeiros n(' tiro tor para grs./atas - Requerente: Jordas granadas de eibpingarda - Reque- ge Nassim •
N 9 131.329 - Nova embalagem para
rente: Anstalt Für die EntwiCklug von
Erfindungen und . Geverblichen Anwen- saias plissadas - Requerente: 'Tecelagem Textilia Sociedade Anônima.
dugen Energa.
N° 125.935 - Proceso para fabricar
Privilégio de Invenção Indeferido:
sulfato de alumínio em fusão - Regue
N" 129.04; - Um processo de consrente: Gebruder Ginlini G.M.B.h.
trução de barrações desmontáveis 127.414
--Aparelho
para
a
faN9
Requerente: Hijos de Juande Garay,
bricação de enrolamentos contínuos em Sociedade Anónima - Indefrido.
espiral de fios de material sintético, esN' 131.302 - Nova fórmula para
pecialmente para uso ulterior em filas fand;lite - Requerente Aniso
de elementos de fechos ca prediços •• Barbanti - 1,ferido.
Requerente: Hans-Ulrich Sohr.
Garantia de Prioridade:
N 9 1128.660 - í-Nôvo processo de faN
9
178,269 - Processa para trata.
bricação de tijolos leve e produto remento
de tecidos. especial:write entreteRequerente:
Takashl
Honsultante las e produto dele re,:ultr-nte - Regueda.

dos

a.mais renovadas _até 28 de
fevereiro de . cada ano 41 as
Iniciada;, em qualquer ?Oca,
pelos Órgãos competentes. .
- A fim de possibilitar a
remessa de valores • acompa.
nhados „1/4de esclarecimento_l

quanto a sua aplicação, soti.

SEÇÃO es.
das 13 à3 16 horas, no máxi.
earPmeNanIe dDep.artamefi01.
gioublial4ailli.
awmp i* Me •
mo até 72 horas após a salda
eitsetam& da Projarladada Indluatrial ele 111118.0104~
dos órgãos oficiais.
Irl./4ot~ • cmoredlettfo
Impresso
eu
Oficina*
do Departamento Is vnpreaso Naciend
- Os origiàais deverão ser
dactilografadas e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para •
FerneloNXRTO§
exterior, que serão sempre REPArnçõEs 1 PAnTrcuuutes •
Capital. Interior:
Capital • Interior!
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualqucr Setnestre • . • Cr$ 6 000, Semestre
. • Cr$ 4.500
época, por seis meses ou am Ano • • . . . . Cr I.2.000! Ano .
. . Cr$ 9.000
IQ

As Repartições . Públicas
cingir-sé.ão LS assinalam]

citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor,
do Tesoureiro do De parta.
mento de Imprensa 'Nacional.
- Os suplementos da edi•
çies dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público

federal, para fazer fui ao desconto Indicado, deverá prouar
esta condição no ato da as.
sina fura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsí.
acrescido de Cr$ 5 se do mes.
mo ano, e de Cr$ 10 par ano
decorrido.

rente: Entretelas. D. H. J. - Nova i N° 130.260 - Micha Heinz SaioAmerica Sociedade Anônima - "Argui- mon e Marcos Wasserman.
N° 131.007 - Montecatini, Societá
ve-se de acôrdo com o artigo 9. 0 do
Código,
Generale Per L'Indtistria Mineraria •
á
. Chimica.
• N.° 178.307 - No5vo sistema 'de ca°
131.713
Protin
Comissões
LiN.
lefacção de caldeira utilizando um pro- mitada.
cesso miC plilveriz,Náo de carvões - N. 132.349 - Raybestos Manhattan,
Requerente: Paulo .Keliner - ArquiveInc.
se, .de acôrdo .com o artigo 99 do CóN° 133.473 - Union Carbide Cor.
digo,
poration.
Exigências
N° 133.686 - Jean' Pierre Laroche.
Têrmos com' exigências a cumprir:
N° 134.464 - Shell Internationale
Sociedade Algodoeira do Nordeste Research Maatschappij N. V.
N 9 137.025 - Carrier Corporation.
Brasileiro Sociedade Anónima -'OpoenN 9 137.084 - Societe des Acieries
Privite ao têrmo número . 122.952
Cumpfa a exigên- de Poropey.
léglo de invenção
cia.
DESPACHOS EM PEDIDOS •
N° 42.288 Charles...Vali de WalDE RECONSIDERAÇÃO •
,e, Eernoud Van de W.alle e Emile
Bonnefoy.
O Senhor Diretor da Divisão de PaN 9 93.500 - Kienile Apparate G. tentes, atolheu os pedidos de reconsiM. 13. 14.
derações apresentados nos processos
N° 94.444 - Charles Castelli, Ar- abaixo, a fim de reformar as decisões
anteriores.
thur.R. Meares e Irvvin J. Gershen.
• N." 98.952 - Lorenzo Rodrigues
Tèrmos:
•
fluentes.
N°
37.773 - Privilégio de invenção
N° 103.468 - Dunlop Rubber ComAperfeiçoamentos era processo de
pany Limited.
Terrapin (Overseas) preparação de adenilatos metálicos e
N 9 112.085
respectivos complexos - Requerente:
Limited.
Simon L. Ruskin.
tioN 119.989 - Seal-Spout CorporaIV 128.849 - Privilégio de invenção
r
.
Aparelho desodorizador para vasos
N° 123,085 - Montecatini, Sodetá
Gemerale Per L'Industrie Mineraria e sandar.os - Requ?rente: Henrique'
Sihle.
Chunica.
Os interessados -podeão obter vista
N° 123.287 --/ Chigago Bridge El
dos processos respectivos no Setor de
troa Company.
Vista e Informações do Departamento.
N 9 124.877 - Argus Chemical Corporation.
EXPEDIENTE DA SECA°
CorDE INTERFERÊNCIA
N" 125.274 - F. M. C.
poration.
iDa 13 de abril de 1966
N° 125.167 - Chigago Bridge e,
Iron Company.
N° 126.908 - Renzo Rosoni. •
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto peio artigo 14
N° 127.675 - Arnaldo Belley.
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•

. da Lei n.9 4.048, de 29 de dezembro com exclusão ---',móvels e suas
de 1961, e mais dez dias para even- partes integrantes.
NP 480.323 - Incalesa - Classe
tuais juntadas de reconsideração, e
do mesmo não se tendo valido ne- 16 - Incalesa Indústria Calcárea
nhum interessado, serão logo expe- . Leme dos Santos Ltda.
eidos os certificados abaixo:
NoNme comercial deferido
Marcas deferidas
.N9 475.159 - Ananias Exportadora S.A. - Ananias Exportadora S.A.
Têrmos:
- Art. 109 n9 2.
N.9 283.573 - NorNdeste Classe
Titulo de estabelecimento deferido
32 - Listas Telefônicas do Nordeste
S.A.
Na
443.787 - Bolsa Musical SchRay-O-Mat - Clas- wartzmanra
N.9 435:467
- Classe 33 e- 50 InAgfa
Aktiengesellschaft.
.
se 13 de Pianos Schwartzmann S.A.
N9 436.256 - Don Ciccillo a-- Clas- dústria
- Art. 117 n.9 1.
se : 41 - Francisco Mazza.•
Na 452.201 - Campineira - ClasNa 443.217 - Comexim . - Clas- se 33 - Agência "Campineira" de
se 41 - Comissária Exportadora e Pas-rns e Turismo Ltda. - Artigo 117, n.9 1.
Impertadora "Comexim" Ltda.
N.9 443.805 - Isolasil - Classe I Na 469.113 - Materiais para Cons- Fábrica de Materiais Isolantes Iso- truções Oropó - Classe 46 - 47 lasil S.A. - com exclusão de tintas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 28. 28,
31, 39 - 'Luiz Guilherme Gnocchr
e vernizes.
..
N. 452.517 - Rodomar - Classe & Cia. Ltda. - Art. 117, n.9 1.
21 - Roclamar S.A. Transportes
•
Marcas '''ri'as
Rodo-Mar itimos
N. 456.452 - Arpeg - Classe 16
N. 166.790 1 - Tôrres - Classe
42 - Distribuidora Vinícola Tôrres
- Magnesita S.A.
N. 457.891 - Brascore - Classe Ltda.
41 - Brascore Brasília Comércio e
N. 444.790 - Majol - Classe 36
Representações Ltda. - substituin- - Indaltria de Roupas nrancas Ma•
do "aplicação" por "artigo".
1
joy Ltda.
N.9 459..509 - Clair de Lune - N. 417.337 - Lord - Classe 40
Classe 36 - Clair de Lune Ltda. - - J. Alves & Cia. Ltda.
substituindo "cobretudo" por. "guarN.9 452.083 - Silva - Classe 33
- Era:Mito Alves de Castro.
da-pó". ••
Pompéia - Classe
N.9 461.539
N.9 452.740- - SF - Classe 21 Indústrias de Caldeiras Etuaka San41 - Café e Bar POMpéia, Ltda.
N.9 461.561 - R.uy Barbosa - Clas- tino e Filhos S.A. se 41 - Bar Ruy, Barbosa Ltda.
N.9 454.276 - Poli-Press -- Classe
32 - Poli-Press Serviços de Imprensa
N.9 462.476 • - Tognato - Classe Ltda.
Fiação e Tecelagem Tognato
37
N.9 454.641:- Kultur - Classe 32
S...A.
•
Editorial Kultur Ltda.
N. 464.891 - Itakere - Classe - N.9
• 456.242 - Berna - Classe 48
Eletrônica
Itakerê
Ltda.„
8.
Berna Ltda. Indústria, Comércio
N.9 465.118 - Durrnax - Classe - Representações.
16 - A. P. Green do Brasil S.A. e N.9
460.474 - Cang em - Classe
Comercial, Industrial e Técnica.
- José Aguiar Moreira.
Classe 44 42Na
a N.9 455.268 - Socil
460.8 4 4 . - Alumirrite - Classe
- Socil Pro-Pecuária S.A. .Indús- 16 - lar e el ana e Steatita S.A.
iria -e Comércio de Forragens.
N.9 466.4E2 - ENV - Classe 6 Na 461.192 - . l amac - Classe
. - Fábrica Nacional de Vagões Ltda. 11 - Sulamac Equipa arantos Indus- com exclusão de forjas, fornos para triais Ltda.
Na 461.373 - Windsor - Classe
fundição, para tratamento térmico.
Reunidas "Clierton"
N.9 466.933 - FNV - Classe 21
- Fábrica Nacional de Vagões S.A. Lida,
- com exclusão de alavancas de câm- ' Na 461:510 - A -Ética - Classe
32 - Paulo Nogueira de Castro.
bio.
FM' - Classe 7 - Na, a62.730 - Lara, - Classe 41
N.9 466.485
- Fábrica Nacional de Vagões S.A. - Oestreicher & Alvaiaz Ltda.
ai - Classe 23
Na 468.107 - Eska . - Classe .25 Na 464.225 - Mireal Tecidos Limitada.
- Irmães Kuzniec & Cia.
465.075 - Coril - Classe 47
Na 468.418 - Grand-Prix - Clas- N.9
•-ra. de Resíduos
COTA - Rec.se 41 - Chocolates Dizioli S.A. - -Combustíveis Ltda.
•• com exclusão de biscoitos e bolachas.
Classe
• Na 466.576 - Atlaatica
N.9 468.592 - Ritecno - Classe 36 - Irmãos Sredni Ltda.
1.- Ritecno Comércio e Indústria
"-.• 7 - -art. - Classe
Ltda. 1 -.Pinturas Colorart Ltda.
N.9 469.963 •- Imortais de Norte Na 467.258 - Pa- *- - Classe
a sul - Classe 32- Eloywaldo Cha- 4 - Industrial Paul-ta de Madeiras
••
gas de Oliveira.
Ltda.
• • N.9 470.493 - Kita - Classe 8
149 468.978 - Festival do Rio - Inda-- • Eletrc-------'ca "Rita' atasse 32 - Sociedade Gráfica Vida
•"Ltda. - com exclusão de "motores Dcméstica Ltda.
• elétricos".
- N 9 469.950 - Rapsody - classe 21
-N. 470.798 - De Barrei - Clas- - Eltex S. A. - Tecidos e Fitas
se 43 - De Barrei Indústria • es Co- allaaticas.
N9 463.951 - Rapsody - classe 36
mércio - de, 1.-lerfrimes Ltda. - 'substituindo da reivinell ar e ão a expressão - Eltex S A. - Tecidos e Fitas
"gênero de, negócio" por "artigos". Faásticas.,
N.9 471•5l"l - Dream - • Classe 6 N9 470.097 - Conquista - classe 41
- Distribaidora, Indústria e Comér- - Doces Confiança S. A. Indústria
cio de Artefatos de Metais 7 Visões e Comércio.
Ltda.
N9, 470.336 - Clipper - classe 31
Na 472.227 - "W Wallig" • - Clas- - "Casa Pena" Sociedade de Resse 32 - Metalúrgica Willig S.A.
ponsabilidade Limitada.
N.9 472.'184 - Pica-Pau -. Classe
N9 470.501 - Emblemática (Figura
11 - Serras Vasone S.A.
de Tucano) - classe ea Arthur GuiN.9 475.453 -, Aliança - Classe ncss Son aa Company (Dublin)LiIndústrias Reunidas Irmãos rnited.
38
_
Spina" S.A. •
N9 470.593 - Sem-nm - classe
N.9 . 475.992 - Palma D lOro - 21 - Mecanica. Industriauto Limitada
Classe 42 -- Indústria de Bebidas N9 470.931 - Tucano - classe 42
Milani Ltda.
.
Antonio Corrêa Sobrinho.
N.9 476.158 - Flama - Classe 36 471.183
Superlock
classe
N9
- Walter Gress Si Cia. Ltda..
São Nicolau S. A.
Na 479.065 -1 C:bragal • - Classe 11 - Metalúrgica
N9 475.554 - Sonolusfre - classe
6 - Cibragal' - Companhia Brasi- EStalliSlaU Azevedo.
leira de Galvannasiegia.
clasN.9 479.674 - 13S - Classe 21 - N9 475.555 - ustreFalante
se 8 - Estanislau Azevedo.
Bristoi Sicideley Engines Limited
.a

N9 478.162 -- soco .- classe 6 Samuel Nemichinitzer.
149 479.866 Normandia - classe
16 - Comercial e Imobiliária Normandie Ltda.
N9 481.638 - A Normalista classe 38 - A Normalista Papelaria, Livraria S. A.
Frase de Propaganda
Indeferida:
N 9 466.211 - A Sorte é Sua classe 33 - Edltóra Lar Feliz.
Insignia Indeferida:
N9 389.367 - Mundialtur - classe 25-33-50 - Mundiaitur S. A.
Agenciamentos.
Titulo de Estabelecimento'
•
Indeferido:
N 9 452.767 - Lanches Yankee classes 41 a 43 - Ayrton Fernandes
Rolim.
--•
Exigências
Têrmos com. Exigências
a Cumprir:
N9 377065 - J. Carvalho ar Companhia Limitada.
•
N9 377.066 - J. Cdr s:?ho ar Companhia Limitada.
N9 445.979 - Fábrica de Bebidas
Cordeiro Ltda.
N 9 451.562 - E. Mu.ssi ar, Com panhia Limitada.
•
149 • 463.157 • - Manoel. Messias
Alves.
N9 466.131 --- Roma Plow Company.
149 466.781 - Star Publicidade Lir/landa.
N 9 469.940 - "Brasiluso" Difusora
Culturas Ltda.
N 9 473.361 - Zanella Pinturas Limitada.
Diversos
• Térmos que estão aguardando
antediz', idades:
•
149 421.023 - Engemac S. .A. Engenharia, Maquinas If Construções.
N9 423.131 - Cofac - Comércio
e Indústria S. A.
N9 434.489 - Carpintaria Triagem
Ltda.
149 454.328 - Sociedade Imobiliária Dourado Ltda.
N9 454.447 - Lanches Bull-Dog's
Ltda.
ea9 . 457,141Li N
Mercearia São João
•

Schenley Industrie;
N9. 470 661
Inc.
.
aaaaa53 - Manoel Ambrosia Fa.
lhe S. A. Indústria eComércio. •
149 471.859 - Dibras Distribuidora
de Utilidades Domésticas Ltda.
144 472.482 - Silenciosos Sas Li.
mrtada.
,
Na 472.868 - Cia. Nacional de Te.
cidat.
149 473.715 - Cesterreichische Sti.
clistoffwerke Aktiengesellschaft.
149 474.094 - Nippon Kogalar
149 474.988 - Feliciano B. Schier. ,
149 475.336 • - Adega Suisso-Brasi.
leira S.- A.
N? 475 550 - Pedro Cabral.
N9 475.539 - Joaquim Elimino Fia
N9 475.583 - Santapaula Melhora..
mentos. S. A.
N9 475.641 -a- • Empi-Auto Peças Li.
mitada.
149 475.633 - F.A.S. Bravão.•
149 476.020 -- Santa Cruz S.
Administradora, Mercantil e Indus.
Irial.
149, 478.525 -- -Franzol 114 Cia.
N9 481.692 - Confecçôes "AnnaDell" Lida.
149 483.067 - Lmãos Botega Li.
mitada.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
•. DE EXAME FOIINIAL .
DE MABCAS

•

N9 460.411 - LeonKerrô.
N9 463.075 -a- Companhia .Carioéa
Industrial.
N 9 464.075 - Bornsztein
Edenstem.
N 9 454.200
Titanus Publiaalade
Ltda.
N 9 465.065 - . Nestor Lima Pinto.
N9 465.356 -Metalúrgica Wallig
S. A.
. •
N9 465.359 --: Metalúrgica Walrig S. A.
N9 465.38 9
. - Panificação Santa
Isabel Ltda.'
N 9 465.494 - Affiliated Distillers
Brands Corp.
-N9 465.950 - Morgénroth; Leoni
(44. Via. Ltda. •
•
.
N9 466.152 - Metalúrgica Wallig
S. A.'
•
N9 466.399 -- Retificadora São Jorge Ltda.
N9 466.417 - Antonio' Mareão.
N 9 . 465.422 - Ricardo ta Cia.
N 9 466.894 - Casa Arnaldo, Pneus
Ltda.
N 9 468.432 - Belacap S. A. Indústria e Comércio de Veículos:"
N 9 468.433 - Belacap S.' A. Indirstria e ComéérciodeVeículos
1 9 468.675
4
,Cia. Geral
de Veículos. •
149 469.230 - Prava Recuperadora
&Máquinas Gráficas Ltda.
N19 4 g 9.859 - Indústrias Quanicas
"Ita" Ltda.

• De 23 de abril de 1906
Exigézic ias
TèrmoS coin exigências a citas. •
prir:
N:" 250.243 - S. I.. Alves.S. A.
Indústria e Com érc i
N." 271.414 - Lourenço Masi
Cia. Ltda.
N." 298.160 - Ferro Bastos
S. A.
• N.' 346.908
SchaWarz Labo.
ratórioE S. A.
N.° 402.139
Don-Tex S. A..Indústria -Textil.
•.
N." 438.535'- Santo Amaro Indústria de Ladrilhos Lida.
•
.
N.° 445.002
Cerâmica João
de Barro Ltda.
N.° 451.8-12
Vinicola Nati
Sem humo S. A.'
N.° 451.814 - Vinícola Nau
Sem Rumo S. A.
•
451.845 - Vinícola .iNatt
Sem Bruno S. • A.
•
455.324 • - Katherine S.
Armiagion a Geiwge E. Arininglou
F. Armingion, Everett F. Arining,
hm, Ilayinond 0..Armington, Cta- .
rence
Taylor, Peter Beed
George ' Il. Johnson.
. N. 463:771.-- -indústria de Cio.
colate• Lacta S. A.
' .. N.° 471.460 - indústria
.
na , D'Andréa S. A.
N." 471.867
GKW 'Correntes.
Industriais Ltda.
• N. . 472.901. - Detone &
Ltda. •
N.° 474.232 - American'. liospi.
tal. Sunply Corporation. . N.°•479.609
Editôra Fotográfica Tourist Ltda..
N.° 4704.662 - Proibias Alimen. .
taires S. A.
N.° 477.790 .----1)rasilmar 'T e rren os e Coonstruções a Beira Mar
Ltda.
•
•
. •
•
977.850 - Mondei Brakarx.
N.' 478. -.20
Brasilador Pro.
(lutos Farniacêtiticos Ltda.
:N.° 478 164 - Rainha Desenhos
e Decorações Ltda.
-N.° 478.367-- Sandoz S. A.
N.° 478.490 - Guerillo Marins
,s44

- 1900 Térça-feira 19

N.° 479011 - Indústrias
• inaltarte Ltda.
N.° 479.059 - Baldan & Cia.
Ltda.
N.° 484.781 - Tianá - Comércio e Indústria Ltda.
N.° 484,820 - Transportadora
Apa Ltda.
N.° 485.738 - Verbála Indústria de Calçados Ltda. - Foi
mandado rosseguir considerando
excluídos os artigos em geral.
N. 485.828 - Sebastião Godoy
Ltda.
N." 485.830 - Casa Edson Eletricidade Ltda.
N.° 485.853 - Sapataria Rainha
do Tatuapé Ltda.
-N.• 485.835 - Cersa. - Colas
e Resinas S. A.
N.° 485.838 - Bolsa de Imóveis
do Estado 'de São Paulo S. A.
N. 485.844 - Confecções Fanny Ltda. I
N. 485.845 - Comarca S. A.
Plásticos e Materiais ara Tapetr.
çaria.
N. 485.878 - Comarca S. A.
Plásticos e Materiais ara Tape-,
Orá.
N. 485.894 - Comarca S. A.
Plásticos e Materiais ara Tapeçaria.
N. 485.896 - Mocidade Decora e ões Ltda.
N. 485.898 - Metalúrgica Onu
Ltda.
N. 485.899 - Motobus Máquinas e Veículos Ltda,
N.° 485,905 - Motobus Máquinas e VeiCulos Ltda,
N. 275.646 - Tinturaria Industrial de Tecidos TIT S. A.
N. 440.707 - Destilaria Men% dellin S. A.
N. 457.059 - Ernesto Neugehauer S. A. Indústrias Reunidas.
N. 457.063 - Ernesto Netutehauer S. A. Indústrias Reunidas.
N. 470450 - Natan Faiwuszewicz.
N. 473.530 - Aços Singra Comércio e Indústria S. A.
N.° 475.684 - Administradora
e Comercial Bergamo S. A. Acoher
N. 477.180 - Ary Martins.
N. 471:097 - Companhia Indusrtial Delfos S. A.
National Unjo::
N.° 439...860
Elertrie Coenoration.
N. 443.730 - Pedrazzoll Ricardo.
N.° 470.035 - Renato Pons.
N.° 39.4.563 -- Indústrias de
Fósforos Lides S. A.
' N. 402.202 Tteliers de Cons.truetions Electriques de Charlem!
ACEC.
N. 411.987 -1e Millns - Co
snércio e Indústria de nontIns
S. A.
N.° 426.394 - Dismade tribuidora dr. Madeiras tida.
Theresita Morae,
N. 435.950
Porto da Silveira.
N. 438 909 - Cirrns S. A Indústria de Ar Condicionado Rei Ventilaro.
ProN.° 450130 - AI TMRA
Bailia
C,
A
Oi
entícios
Alim
dnfos
N.^ 452.914 - Editóra Refrige-acão Ltdn,
N. 453 191 - Shell Brasil Li
:
N • 455.701 - floofarrn R A.
Indóstrias Fgrmac.fluticas.
403 298 - Confecções
W.
Ad- t ana Ltda.
N. 463.363 - Agripec Agriculima e Peeukrta Ltda.
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N. 463.364 - Agripec Agricultura e Pecuária Ltda.
N. 463.367 - Casa Barros Limitada.
N.° 463.382 - Laboratório Técnico Dental Lides Ltda.
N.° 463.383 - Antônio Coelho
dos Santos.
N.° '463.592 - Pague Pouco Super Mercado Ltda.
N.° 464.817 - Frigorifico Serrano S. A.
N.° 472.859 - Serraria São José
Ltda.
N. 472.862 - Comercial Real
de Máquinas e Equipamentos de
Escritório Ltda.
N. 473.437 - Indústrias Reunidas Irmãos Carneiro Ltda.
N. 473.436 - Indústrias Reunidas Irmãos Carneiro Ltda.
N. 473.,439 - Indústrias Reunidas Irmãos Carneiro Ltda.
N.° 473.440 - Indústrias Reunidas Irmãos Carneiro Ltda.
- Indústrias ReuN.°
nidas Irmãos Carneiro Ltda.
N.° 473.442 - Indústrias Reunidas Irmãos Cairneiro Ltda.
N. 473.443 - Indústrias Reunidas Irmãos Carneiro Ltda.
N. 474.965 - Organização Seges - Serviços Gerais de Escritório.
N. 484.637 - Deflui Moreira
Cortes.
N.° 484..640 - Abilio Alfredo
Finotti.
N. 484.657 - Transplan Transportadora Planalto Ltda.

III)

s

N. 484.834 - Lyge Passagens
e Turismo Ltda.
N. 484.836 - Trans Rádio Nion Ltda.
1
N. 484.837 - Expresso masporte Jardim America Ltda. Foi mandado prosseguir com á
substituição da classe 50 pela 38.
N.° 485.242 - Café e Bar SeiNas da Beira Ltda.
N. 485.246 - Aldo de Freitas
N.° 485148 - Autron Auto Eletrônica Ltda.
N.° 485.251 - Guilherme Vasques.
N.° 486.036 - Asv..armar Companhia Brasi1eir4 le Engenharia e Operações StoSmarinas.
N.° 486.038 - Aguamar Companhia Brasileira de Engenharia e Operações Submarinas.
N.° 486.039 - Aguarmar Com panhia Brasileira de Engenharia e Operações Submarinas.
N. 486.101 - Nilo Alves de
Freitas.N. 486.102 - EmprêSa 'Auto
Ônibus , Imperial Ltda.;
N.° 486.103 - Emprêsa Auto
Ônibus Imperial Ltda.
N. 486.110 - Ceca Cervetto
Engenharia, Comércio e Importação Ltda.
N. 486 11: - Arco - Argui!ettíra e Construções Ltda.
N. 486113 - Sitoshi Araki e
T(aztio Takada.
N.° 486.117 - Tupã Investimentos Imobiliários Ltda. 1,
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VENDA:
4.

Na Guanabara
,"cão de Vendas: Avenida Rodriques Alves n . 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se pelo Serviço de Reerabõlso Postai
„
Em Brasitia
Na Sede do b I

Abril de 1966

N.° 486.120 - Cimeg Coméfeio e Indústria de Material
Elétrico Guanabara Ltda.
N.' 486.135 - Comercial e Imo.:
biliária Piracicaba Ltda.
N.° 486.140 - Indústria e Co.
Mércio de Perfumaria Montenegro
Ltda.

N. 425.688 - Fototecnico Insi
trumental de Engenharia Ltda.
N.° 426.231 - Cia. Agro Pecuária Marcomo.
N. 431.103 - Representações
Thelfarma 'Ltda.
Rockwell Stan.
N. 432.112
dart Corporation.
N. 444.543 - Comercial Capricornio Ltda.
N.° 453.795 - Fábrica de Bebidas Drama Ltda.
N. 454.787 - Lingerie Mercedes Ltda.
N. 455.547 - A. T. S. Faria.
N.° 460.037 - IPT - Instituto
de Pesquizas Terapêuticas Ltda.
N. 460.587 - Giuseppe Spapinelli.
N. 463.918 - Carlos Gomes dos
Santos.
N.° 457.663 - Fábrica de Doces Pequi Ltda.
N.° 473.780 - Matelusa do Recite Ltda.
N. 473.943 - Hero Hidroelétrica Indústria e Comércio S. A.
N.° 474.152 - Bar e Lanches
Prefeito Ltda.
N.° 474 861 - Absal5o Pereira
de Aranio.
N. 476.993 - Companhia Dro:mista S50 Paulo.
N. 477.716 - Instituto Sôro
Horinoterápico Nacional S. A. 1SON.
N.° 478.412 - Fira Sirota Bergman.
N. 484.604 - Record Propa.f,anda Ltda.
N.° 484.780 - Ney Dutra dos
N. 484 814 - Farmácia Stella
ida. - Foi mandado prosseguir
-om a subsittuição da classe 50
-ela 38.
N. 484 815 - 3 Poderes Construtora Imobiliária Administração
')'corações Ltda.
N. 485.306 - Hotel União Linitada,
N.* 485.514 - Erony Honárlo
"'ernandes
N.° 485.815 - Sciam Sociedade Construtora Imobiliária Ltda.
N. 485.847 - Comarca S. A.
Plásticos e , Materiais para Tape-,
çaria.
N.° 485.853 -.Comarca S. A.
Plásticos e Materiais para Tape-adm.
N ^ 485.854 - Comarca s. A.
Plásticos e Materiais para Tape.
'ara.

N. 485.856 --, Comarca S. A.
Plásticos e Materiais para Tape-nria.
N.° 485 857 - Comarca S. A.
'lá-ticos e Materiais para Tape-.
480 04 - Sociedade Civil
fio

N.' 486 052 - Companhia de
Partirtinae;'-ies. Industriais e Cotn o reir; g
A. Comnie,
•
.
ase. P54 - C.A P - ComérAd m; n ; stração e Particiçação

S. A.

N'.^

439. P76 - Jorge

Aschton

S-mobo.

Y. 40 079 - Bar Capela da
Piedade' Ltda.
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Argos Industrial S.A. (oposição ao
Poria S.A. Ind. e comércio (opoe Comércio
• N.°. 486.080 •- Bar Estrela do Duracour S.A. Ind. 709.769
sição ao termo n.9 709.4 -- marca têrmo 712.274 expressão de prolaagand
(oposição
ao
termo
n.9
Campo Ltda. e Restaurante.
Fornir).
da Lave e Use).
marca Durab).
Diversos:
Seta Cemercial Ltda. (oposição ao
- Cia. de Cigarros Souza Cruz (opoPucci S.A. Artefatos de Borracha
N.° 466.512 - .Reinhard Jakel sição ao termo n.9 709.249 - marca termo ao termo n.9 710.047 - nome {oposição ao termo 711.637 marca So.
comercial
Seta
Comercial
Adminis,
- Prossiga-se com insignia nas 007).
lidex). ''Instituto Pinheiros Laboratórios Te- tradora Ltda.).
classes, 6, 8, 32 e 33.
Industrias de Chocolate 'Lacta S.A.
LAJ
Empreiteiros
de
Mão
de
Obra
rapêuticos S.A. (oposição ao tèrmo
• N.° 460.570 - Oderito Augusto
Ltda. (oposição ao termo n9 708.'764 (oposição ao termo 711.081 marca
709.441
marca
1Vlultivims)..
n.9
de Sá - Prossiga-se substituindo
Oura 3nanco).
Saturnia S.A. Acumuladores Elé- -- marca Laje). \ a classe 59 pela 38.Ind. de Chocolate Lacta S.A. (opa
tricos (oposição ao têm) n.9 709.224 .José Dias Vasconcellos (oposição ao
N.° 479.306 - Organização 'Ro- - marca Helucar).
sição ao termo 709.603 marca )3ananek
• ' termo 709.456 marca Aseptomed)
"- •
mana' de Seguros Ltda. - Pros- Mobilinea S.A. Ind. e Comércio Instituto Hormoquimicos e Biologia° termo 709.600 marca Eananec tarmo.
siga-se substituindo a classe 50 de Móveis (oposição ao termo .nú- S.A. (oposição ao termo 709.444 mar- 709.599 marca Bananec).
mero . 709.763 - marca Mobilinea). ca steovit).
Ind. Gessy Levar S.A. (000sição ao
pela 38, excluindo impressos.
Nabla Engenharia Ind. e ComérN.° 484.811 - 3 Poderes Cons- cio Ltda. (oposição ao termo núme- - Laborterapica Bristo: S.A. Isal. Quí- termo 711.416 marca Sua Shine).
Catados Samello S.A. (oposição ao
mica e Farmacêutica (oposição ao dra
trutora Imobiliária Administração ro 710.432 - marca Nabla). termo 710.136 marca Zamel).
•
Decorações Ltda. - Prossiga-se
Max Lowenstein S.A. Fáb. LIMAI.; mo 711.225 marca Labovein).
Laboratórios Andromaco S.A. (ema*
Laborterapica Bristol S.A. Ind. Quísubstituindo a classe 50 pela 38. ça de Artefatos' de Metais (oposição
N.° 447.610 - Amortecedores ao térmo n•9 709.869 marca Alian- mica e Farmacêutica (oposição ao ter- sição ao têrmo 710.069 marca Plasa).
r
mo 709.570 marca Labomar).
Titanic, Comércio e Indústria Li- ça).
Malharia Ouro Ltda.. (oposição ao
Gravações Elétricas S.A. (oposição
mitada - Prossiga-se com o nome ao têrmo n.9 710..492 - marca 007).
faaborterapica Bristol S.A. Ind. Quí- têrnio 712.390 marca Taça de Ouro).
do requerente alterado.
Emprêsa Paladar S.A. Industrial CoGravações Elétricas S.A. (oposição mica e Farmacêutica (oposição ao termo
N.° 484 .838 - Leal Representa- ao tênno n.9 710.481 - marca 007). 709.436 marca Zimatptal).
mercial e Importadora (oposição ao
ções Ltda. - Prossiga-se substi- Lab. Andrômaco S.A. (oposição ao " Instituto Medicamenta Fontoura S.A. termo 712.990 marca Cho Mia).
têrmo n. 9712.377 - marca Galen). (oposição ao termo 790.78 7marca Ly(oposição
Linhas Corrente S.A.
tuindo a classe 50 pela 38.
Quimeta IQuhniogravura de Metais san).
ao termo 709.665 marca Linhas Multi•
N.° 486.035 - Lanches Rock- Ltda.
(oposição ao têrmo n.9 709.502
Laborterapica Bristol S.A. Ind. Quí- cor).
.
Dog Ltda. - Prossiga-se nas clas- - marca- Equimetal) .
•
•
Técn i ca de Contabilidade e Adses 42 e 43.
.
João A: Machado S.A. Comércio mica eFarmadutica (oposição ao ter- ;Soc.
• ministrarno Sot aca. (oaosiçã, ao térnlo
N.° 486.042 - Thomaz Lourei- e Ind. (oposição ao térmo n• 9 710.163 mo 708.541 marca Fulldrogs).
Servix Engenharia--S.A. (oposição 710.117 titulo Sotecna):
ro Junior - Prossiga-se na clas- - marca Aex).
• Unilever Ltda. (oposição ao tèrmo ao têrmo 712.237 titulo Servix Comér- •
se 8.
Pan Produtos Alimentícios Nacionais
'710.225 - ,marca Norca).
N.° 479.491 - Imobiliária e n.9Indústrias Gasparian S.A. (oposição cio e Representações).
S.A. (oposição ao têrmo 711.514 mar,
Construtora
Canadá
S.A.
(oposição
Construtora San Marcos Ltda. - ao têrmo n.9 709.772 - marca Braca Car:oca). •
ao têrmo 711.173 titulo Transportadora
Fábrica Natal de, Artefatos de Papel
Prossiga-se substituindo para zilian Lady).
Canada).
Vulcanus do Brasil Ind. e- ComérLtda. (op osição ao termo 709.951 marclasse 33 e natureza do pedido
Banco
Nôvo
Mundo
S.A.
(oposição
N.° 4791.496 - Bar e Lanches cio S.A. (oposição ao termo núme- ao têrmo 710.685 titulo Drogaria Nôvo
'Ind. de Chocolate Lacta S.A. (opoGerraz Ltda. - Prossiga-se 'subs- ro 710.968 - marca Vulcano. •
,• sição
• Planar Ltda. Soe. de • Planejamen- Mundo).
ao têm° 709.602 marca Banatituindo-se a classe 50 pela 38.
Frigorifico Cruzeiro S.A. (o posição
tos e Realizações Imobiliárias (opo, N. 485.834 - Lanches Santa sição ao termo n.9 709.878
marca ao
ao termo 703.376 marca Alvorada).
Secura Administração de Seguaos CeCecilia Ltda. - Prossiga-se na
Rei da Voz Aparelhos Eletro SonoPlanar Ltda. Soc. de Planejamen- ros S.A. (oposição ao têrtuo 709.089 rais Ltda. (Oposição ao rermo 710.639
classe 38.
titulo Securit).
N.° 486.024 Kinguti S. A. tos e Realizações Imobiliárias (opo- marca Tarde de Gala).
Cerca Batista dos Rais (onosição at?„,
Representaçes Importação e õEx- sição ao termo n.9 712.143 - Título
Engenharia
Ind.
Confort
Air
S.A:
Planejamento e Organização Planor).
termo
713.874 marca Nautilus).
portação - Prossiga-se substitu- Malhas Tecsport S.A. (oposição ao Comércio. (oposição -ao termo 709.255
Getty Batista Reis (opOsIçãoaao têmindo-se a classe 50, pela 32 ex- têrmo n.9 711.897 - marca Telstar). marca Conforto).
cluindo nlacoN e luminosos.
Imobiliária Atenas Ltda. (oposição mo 713.875 marca Nautilus) •
Brancal S.A, Mineração e ComérCarmine. Luglio (oposição ao termo
N.° 485.843 - Confecções Pan- cio (opoSiçáO ao termo n9 , 711.908 têrmo 709.489 nome comercial ,Çaons712.177: marca Bitels) .
trutora e Comercial Athenas Ltda).
ny Ltda. - Prossiga-se na clas- - marca Brancol).
Inquisa Indústria Química Santo-AnA Imperial Modas S- A.
se 38, excluindo-se letreiros, im- Guacyara Moderna . Churrascaria
Ltda. (oposição ao termo n.9 710.574 tônio S.A. (oposição ao termo 710.515 io termo 715.515. marca Imperial).
pressos.
- marca Guacira).
.
marca Sani dor).
Brasafo Importação Exportação e-Tua
Retificação de clichê:
Certac S.A. Comércio de EquiSequeiros ti Cia. (oposição ao termo rismo Ltda. (oposição ao tearno
_Rodoviários, Tratores e 710.594 titulo Tele Discos).
7'38.769, marca Brasaf Administração e
N.° 486.134 - Marca Cea - pamentos
Acessórios( oposição ao termo númeEtin Eletro -Técnica Ltda. (oposição Empreendimentos Ltda.).
Cea - Comércio Engenharia e ro 710.457 - marca Sertec).
têrtnoNôvo
707.934
marca
Elim)
• - • Urna] Dstribuidora de Materiais paa
Administração Ltda.
Mundo
S A.
(oposiçã
Sertec,a. Ind. e Comércio de Móveis aoBanco
a.
o 11 Construções
. Ltda. (oposição ao terN.° 486.114 - Marca F Mat. de Aço Ltda. (oposição ao termo
ao . térmo 669.138 marca- Nôvo Mundo), '
709.479, marca Dimaco).
sas & Patounas Lidas. - Clichê n.9 7.10.457 - marca Sertec).
Industrial e Comercial de Motores de 1 . °Ind. e Comércio de Artefatos de MaGelobras S.A. Refrigeração (opopublicado em 3-6-61.
sição ao termo n.9 711.580 - marca Maquinaria Elétrica S. A ( oposição ao (J eira' Lema Ltda. (oposição ao termo
N.° 485.247 - Marca Orly - 'Gelo
Gás).
termo 712.570 marca Matai).
739.625. marca • Lernax).
Indústrias de Bebidas Orly Lida
Vale Dourado Engenharia Ind. e
Kerp 1Vlanufacturina Co (oposição ae ' Ind. Paulista daMóveis de Açc; S.
- Clichê ublicado em 30-5-61Comércio (oposição ao termo número 714.385 - nome comercial Cipre- têrmo 709.305 marca D Kerr).
'a A.Tinturaria
(oposiçãoPaulista
ao 'termo
rno Ind.- de Cimento Premoldado Li- ' Patricia Dennis Brassieres .Inc..(opc
de 709.873,
Tapetes). marca'
mitada).
SiÇão ao. termo 709.566 marca Pitar Amo Kiist 8 Cia. Ltda. (oposição
NOTICIÁRIO
Ernesto D'Angelo (oposição ao ter- Pan).
lèrrn ° 709.972, marca Saturno).
mo n.9 712.208 - marca Monobloc). . Cia. de
•13)
Cigarros Souza Cruz (opo. i.
Oposições
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft sição ao termo 710.502 marca 007).
Organiandora e Reviso'ra , Contábil
(oposição ao têrmo n.9 709.459 - tí- Aplik S.A. Crédito' Financiamento e Orgatécnica Ltda. (oposição ao termo
Mack Trucks Inc. (oposiçãdao ter- tulo Volksbras).
termoli10.044. marca Orgatec Contabilidade e
mo n.9 710.775 - marca Emaq).
Indústri Química é Farmacêutica investimentoi ' (oposição ao
'
The Lincoln Electric C. (oposição Schering S.A. (oposição ao .têrmo 710.971 nome comercial Aplec .Assesso- I Pepresentações Ltda:). '
ao termo n.9 710.778 - marca Ed n.9 709.442 - marca Antilon).
, ria e Planejamento Económico Soc. , O- Tubex Móveis Tubulares S. 'A. . Lincoln).
(oposição ao termo 710.338, marca Naa
OCA Arquitetura Indústria e Co- vil).
The Borden C.9 (oposição ao termo mércio S.A. (oposição ao têrrno nú- Aplik S.A. Crédito Financiamento -e patubex).
n.9 709.855 - marca Sintekar).
mero n.9 709.554 - marca Ocapo- investimentos (oposiaão co termo ...
Ind.' Paulista de Móveis de Aço S..
Plásticos Plavinil S.A. (oposição ao ran).
710.972 titulo Aplec). .
A. (oposição ao termo 710.458, marca :
têrmo n•9 710.305 - marca Lavin11). Malhem Sz. Cia. (oposição ao termo
.
Anderson Clayton & Co S.A. Ind. Paulista). „
•
710.722
marca
Capricho).
n.9
Util S.A. Ind. Mecânicas e MeComércio ((aposição ao termo 711.340
Antarctica Paulista Ind. Brasia
'
e
Cia.
João
Maschke
&
Cia.
(oposição
ao
talúrgicas (oposição ao têrmo númetêrmo n.9 , 710.347 - marca Ultra marca Santa Rita).
Ura d eBebidas e Conexos - (oposição ,
ro 709.751 - marca Util).
'
Util S.A. Ind. Mecânicas içIetalur- ta termo 709.473, nome comercial a-.
Ind. Dante Ramenzoni S.A. (opo- Brit).
Gomes (oposição ao
sição ao termo n.9 709.714 - marca João . Amaral
(oposição ao terrro 710.968 mar- Arca Administração
. . de Bens Ltda.).
.
termon •9 711.415 - marca Floren- gicas
A Garotinha.
ca
Vulcano).
Cia.' Antarctica Paulista Ind. Bras!.
Anderson Clayton & C.9 S.A. Ind. ça).
Ind. Texteis Barbero S.A. (oposa- ira ck Bebidas e_Conexos (oposição ao
Tecnogeral S.A. Comércio e Ine Comércio (oposição ao termo nú- dústria
(oposição
ao
termo
número
ção
ao
termo
711.030
marca
Teka).
termo709.315 -marca • A Regional ---.
mero 711.519 - marca Cascada) .
Ind. Texteis Barbero S.A. (oposi709.221 - marca Praiana).
'
termo ' 709.314 marca A Regional. •
Prima Eletro Domésticos S.A.
Cia. Vinícola Rio Grandense (o po- ção ao termo 711.031 marca Teka).
(oposição ao termo n.9 709.752 - sição ao termo n.9 713.150 - marca Prima Eletro Dot a esticos S.A. (oposi- termo 709.606 marca Bananectar •
marca Primográfica).
Parreiras) .
•
ção ao termo 711:49C caaaaa Primor). . famo 709 461 titule Armazém Estrela
.
• Comércio e Indústria 'Neva S.A. Empresa Brasileira de Relógios Química
- termo 710.836 marca Real - termo
(oposição ao termo n.9 709.527 - Hora S.A. (oposição ao têrmo nú- , Ommica Industrial"' Fidalga Ltda. 710.912 marca 'Caninha Gatinho).
mero 709.250 - marca A'caordyne). 1 °P9 '"° ° c? °II" 711.910 marca Fr-marca Heva).
Frigorífico Guanabara S. A. (opa*
Ind. Gemmer do Brasil S.A. (opo- • Ind. Elétrichs e Musicais Fábrica ;t11'*1211•
S A. Textil (oposiçáo ao ti ção ao termo 482.311, marca Açou. _
sição ao termo n.9 809.902'- marca Odecn S.A. (oposição ao termo nugue Guanabara)._
mero 709.437 - marca Odeon).
tarmo .710.490 marca. Agente 07).
Gernetrator).
I
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Frigorifico Guanabara S. A. (oposi. Diamond Alkati Co. (oposição ao Soc. Comercial Mogi Ltda. (opo- CM Construções Macánicas Ltda.
sição ao termo 711.683 marca (oposição ao termo 709.423 marca
marca Tanalon).
Øo ao termo 605.005 nome comercial termo 709.309
Itamogi).
AIksll

CM).
.Frigorifico Guanabara S. A.).
A. D. P. Araujo Ltda. (oposição
i) o 7091 308 inarCaci. 11?analre
Serm
Ilusa Ind. Brasileira de Embslagera
Frigorifico Guanabara S. A. (oposi- Ciba &Mete Anonyme (oposição ao termo 712.493 marca Universo).
•ão ao termo 537.136. marca Guano- ao termo 709.475 titulo Giba Ind.
Amorizn & Gomes Ltda. (oposi- S.A. (oposição ao termo 709.205 marlbara - termo 620.079 nome comercial Comércio e Representações Ltda.). ção ao termo 614.950 marca Gomes). ca Tarapermetic) .
Nacional Cia. Distribuidora de Pra
Cia. União dos Refinadores
Distribuidora de Carnes Guanabara Li- Cia. Cipan Ind. e Comércio
dutos
de Petroleo (opos'ção ao term.
AVcar
e
Café
(oposição
ao
tênno
(oposição
ao
termo
707.771
marca
ntitada).
714.391 marca Doce Lar Paulista).
marca Nacional) .
• Frigorifico Guanabara S. A. topam. Citran - termo 707.772 marca Santapaula Melhoramento/ S. A. 709.241
Eletromecân:ca Dyna S. A . (opos1
'sio ao armo 686.191, nome comercial Cltran)•
(oposição ao Worm° 714.272 marca çào ao termo 709 n.o marca Accur
Custoctio Costa (oposição San!..
Casas da Carne Guanabara Ltda. aoAntonio
Paula).
marca Solimar).
dyne) .
Latex
e.926
termo
70:
- termo 496.186 marca Guanabara Norfol Ltda. Gitirana Serviços Técnicos e . ParFaina Ferragens S.AA. Oposição au
termo 572.250 titulo .Frigorifico Guano- La
ãoo
sao teaçrm
ticipações * Ltda. (oposição ao termo
eiçL9Lamin
irostvre
709.712 marca Fanamor)
V7o113t.s.952R)edonda termo 708.696 insignia Dou
kora S. A. - termo 496.704, marca to
tor
Famor S.A. Ind. e Comercio (opoGuanabara - têrtno 623.743, marca S. A. (oposição ao termo 709,119 Dinheiro).
Perfumes Coty S. A. B. (oposi- sição ao termo 709.712 taarcs Fana.
Guanabara - termo 623.743, marca Lavre)
Comercial Ltda. (oposição ao ao ténno 709.639 marca Gigi). mor),
Guanabara - termo 613.912, marca aoBeda
termo 708.787 marca Beda).
Sten Kal S. A. toposiçao ao
!sanei Ind. de Sacos de Papel L1.
italo Guanabara).
Acal Algodoeira e Cafeeiro Ltda. 1. ermo 709.447 marca Tabagex).
mitada
(oposição ao termo 709.739 Orniex S. A. Organização Nacional (oposição ao termo 708.702 marca Artex Tintas Ltda. (oposição ao marca Ipel)
de . Importação e Exportação (oposição Mal).
termo 635.195 marca Lartex).
e tti ..
S A COIne ren
gos ti n h o S
Textil Capitolio Ltda. (oposição Lady Modas S. A Ind. e Co' •
Co-1
So termo 710.790, marca Uniex).
mercio toposiçao ao termo 699.672 , portação Importaçao (oposição ao ter
Nailotex S. A. Tecelagem e Confec- ao termo 711.034 marca Strech).
mo
709.872
marca
007)
.
1
Textil Capitou° Ltda. (oposição marca Club Lady).
iões (oposição ao temo 713.709. marA. Comercio Ex.
(opos:ção ac I. Agostinho Setti S.A
ao
tênno
709.153
marca
Capitol).
Mandei
Gruenwald
Max
& Milatex).
I portação Importação (000cição ao ter.
Certac S. A. Comércio e Equipa- tia-mo 114. 124 marca A cropolis i .
Cia. Lanificio Alto da Boavista - mentos
Rodoviários e Tratores e Imobiliária Atenas Ltda . (optaiiç o mo 709.984 marca 007).
]oposição ao térmo 709.621. marca Boa Acessórios (oposição ao termo
(oposição ao
A.
1 Calçado Peixe S.A
ao termo 709 487 marca Atbenas).
Vista),
708.224 marca Cerlac).
Efece Ed:tora S.A. ( opes.ção ac. ter" 7W • 085 marca Pasten 'e) •
Global
S.
A.
Ind.
e
Comércio
Ciba Soclete Anonytne (oposição ao
; Atlanta SÃ. Balas e Caramelos (opa
,
(oposição ao termo 709.565 marca termo 711.924 marca Camara)
*mo 709.197, marca Miozol).
lopoaição ao; sição ao termo 710.148 maca View).
Floriano
Sr
horeeder
Cia. de Canetas Compactor (oposi- Global).
Ornatex Organização Mercantil tèrmo 687.994) marca Canaani .
i Ind.. de Calçados Zimbo tida Copo.
ção ao termo 709.223. marca Jet).
de Indústrias Testeis S. A. (Opo- ArComepe Equipamenios de Ar Com- sição ao termo 710.469 marca . ZimKonraa Hornschuch Aktiengesells- SIÇãO termo 712.816 marca priimdo Lida. (oposição ao termo riu- i boi.
.
chaft Werk Weissbach (oposição ao Omartex).
mero 712.453 marca Arcomepre i .
j Coalho Barbosa f., Cia. (oposiçao ao
Multiplex
Serviços
de
Musica
-marca
Plastsgai).
709.546.
termo
termo' Arcomepe Equipamentos de A:. Com termo 573.393 marca Emblemática) .
Societe Per Azioni Strega Benevento Funcional (oposição
prunido Ltda. (oposição ao termo nú.
Taco Lar Repreaen'içt)es Ltda. (opa
708.261
marca
Multiplex).
a A B (oposição ao termo 712.842 - Ittecânica Juagua S. A. (oposição/- mero 712.452 marca Arcoasebe) .
sição ao termo 712.567 marca Tacomarca La Strega).
Cid Comércio e 1nd Dias( Imotorea i (ao .
ao termo 709.974).
Societe Les Fils de P. Bardinet (opo- Aktgbolaget Casco (oposição ao Ltda. (oposição ao termo 695.186 -1 Cedepa Sociedade de Responsabilidade
sição ao termo 713.3e8, marca Negri- termo 709.855 marca Sintekar). I marca Cid ) .,
(nom. ! cLatdadeb(roapi r.ição ao termo 719. 1 69 marCom Masetti S. A. Ind. e Co- Pro Piau Publicidade S A.
ta).
termo
712.3431
ção ao termo 709.247 morai, Promo ! Dimas de Mello Pimenta S.A. Ind.
Sociedade Comercial e Representações mercio (oposição. ao
Joy).
Gráfica Ltda. (oposição ao têrmo n." titulo
.
de Relogios I °atrição ao termo núAnderson Clayton & Co: S. A. plan).
Electric rs
713.812. marca Panorama).
- Ar P (0P 0s1 : mero 710.616 marca Dime l .
Ind. e Comércio (oposição ao termo: çàoWestinghouse
ao termo 709.777 marca Deion) •
Myrta SÃ. hal e Gomare i ° f oro.
Indústrias Gessy Lever S. A. (0110- 711.252 marca Top Mint).
Aktiengeselischaft • aição ao termo 710.233 marca ao Paaição ao tirrao 711.908, marca Bran- Vicenzo D1 Maio (oposição ao Volkswagenwerk
7C.9.885 marca ' daiense.
(oposição ao termo
termo 711.610 marca Navone).
col).
Eletro São Marco Ltda. (oposi- Br •pewagem I .
•
i Knorr Nahrmittel Akttattnesellacha ft
PassnanIc t, Filhos S. A. -Ind. e Cotermo 710 225 marca
mércio (oposição ao térmo 710.586 - ção ao termo 710.037 titulo Ferra- Pai Norodni Podnik (upost..ào ao tér.. (oposição ao
gens Coral).
mo 709.968 inarca Pai Diese! I .
! Marca ) .
barca Elastias Tecido Elastissizado) .
Indústrias de Papéis Independén.
Auto Union GMBH (operaçã.i ao ter. 'Inflas:ar Tam1ta4 (oposiçao ao termo
Pasmanik et Filhos S. A. Ind. e Co- cia S. A. (oposição ao termo 709.739
mo 709.967 marca Dokew ) .
711 607 marca Carluxo) .
*terei° (oposição ao terna) 710.588 - marcalpel).
jofer S.A. Ind. e Comárco ( oposi. termo
Ford Motor Co (opoiçfía co
marca Elast ; ss Elastis.sizecl Cloth).
Carlos Mazzei (oposição ao termo ção
ao termo 708.711 mar:a /der) .
714.321 marca Fomoco ) .
Nestre S. A. (oposição ao têrmo n,° 711.539 marca Pro Fama).
Soe. Técnica de Materia.s Sotema Industrio e Comércio %ripa Ltda.
Carlos Mazzei (oposição ao tênno
IC9.865, marca Tecsurar) .
S.A. (oposição ao termo 712.327) .-- (oposição ao termo 711.155 marca Hei7)2.624
nome
comercial
Profama
Credi Móveis Pracasa Ltda. (opos1- Publicidades Ltda.).
marca Sotecnica) .
na Paulista) .
,
4tão ao termo 711.797. marca Procaszt).- Textil Paulista S. A. (oposição ao
Fernando S Letalcr loposirão ao terlarbenfabriken Bayer Aktiengeaells- térmo 711.953 marca Magazin Kibon SÃ. Ind. Alimenticias (0Pc•
' ai- mo 709.804 marca Transmontana 1 , •
sição
ao
termo
710.173
marca
C.a
mar(oposição
ao
termo
709.451,
Luar).
chaft
Gi7u1slep2p6e n15...11cheloni ( ()posa:rio ao terAmilton Teixeira Godoy, Luiz bon) .
• lometil).
Kibon
S.A.
Ind.
Alimea
ic1as
(
opa
mo
Chaves
Oliveira
da
Paz
e
Rubens
Encanto Bolsas e Novidades Ltda.
de Meio
Garsotti (oposição ao termo sição ao termo 710.177' marca Bolo. Manuel Tose Areher 1 Tomem
(oposição ao termo 593.507, nome co- Alberto
e Maria Tose Archer Hom a m de Melo
709.833
marca
Zimbo).
fito),
mercial - Encanto Peles S. A. - terIndústrias Gessy Levar S. 1-.- Soc. • Técnica de Materiais Sotema (onosiçÃo ao termo 714.997)
mo 594.508, marca Encanto - termo oposição ao termo 709.639 marca S.A.
AktiangesellsCha ft
Volkswa gen werk
(oposição ao térmo 710.117 654.424, marca Encanto).
(oposição ao termo 711.066 marca Ben
titulo Sotecna) .
S. A. Ind. de Seda Nacional (opo- Anglton Teixeira Oodoy, Luiz Moveis de Aço Fiel S.A .
•n5" Volks) .
sição ao termo 709.711, nome comer- Chaves Clivara da Faze Rubens Ou têrmo 710.125 marca Cre (f°ieP1 131 3i.
.
Wollcsarstranwerk Aktionwesellschaft
Alberto Barsotn (oposição ao termo
cial - &jou Bout'que Ltda.).
Moveis de Aço Fiel S.A. (oposição - opos i eão ao termo 110.800 marca
709.854
titulo
Zimbo
Automóveis).
Cia. Usinas Nacionais (oposição ao J. Alves Verissimo S. A. Comer- ao termo 710.124 titulo Creae l ).
Trdervolks.
tenno 709.647, marca Industrial).
cio e Importação (oposição ao termo Ind. Autmobilistica Bo-ton S. A. Wolkswattenaterk Akt1.s""v.^11.schaft
Vale Dourado Engenhari sind. e Co- 710.181 marca Marão).
(oposição ao termo 712.134 marca Flor- - onosioão ao tSrmo 710.741 marca
nficina Motowarein.
"Serei° (oposição ao têrmo 714.383 - Indústrias Texteis Barbar° S. A. ton 'Watersphere).
Pisolao Distribuidora de Resinas e
(oposição ao termo 712.279 marca Metalúrgica Mogi Mirim S.A. In
marca Cipremo).
A brasivos Ltda. - onosição ao termo
Vale Dourado Engenharia Ind. e J13 700).
dastria e Comércio (oposição ao termo 702.10a
marca Pisoflex.
Banco Riograndense de Expansão 712.342 marca Marte).
Comércio (oposição ao termo 714.387. Econômica
S. A. (oposição ao
ria Nossa Senhora da Conceimarca Opremo).
(oposiça,
Malha
Usisal
Usina
de
Sal
S,
A.
^ão S. A. - .(:). posloP.n ao tenro) tiútermo 709.590 nome comercial ExErnesto D'Angelo (oposição ao ter- pansão Mercantil Panamericana ao termo 712.487 marca' Uzitall .
mon/ 712.379 marca UM
jacomo Antonio Imperio (oposição Rádio Telemo gic Ltda. - onosicito
S. A. Empasa).
na) 709.251. marca Monobloco).
Ind. e Comércio de Tecelagem em Lojas a Regional S. A. (oposição ao termo 712.416 marca Imnerio ) .
/n têrrao 711.258 marca Rádio MOGeral Dou Tex Ltda. (oposição ao tét- ao termo 70P.558- nome comercial S.A. Ind. Reunidas e Mat.:razzo -1,n.
Regio S. A. Ind. de Roupas).
marca Diversey Cutfrnica Li ta. - oposição
(oposição ao termo 709.195
ano 640.460, marca Dutex).
a Regional S. A. (oposição Apex).
cio tarmo 708 'mi marca 811nn
• The Nations] Hosiery Manufacturers aoLojas
Mamo 709.559 marca Regio).
Rotoorint rroSa ienens 13 A. -...
• Arbiter Modas e Confecções (oposi
Federation (oposição ao termo Z09.290 Marvin
S. A. , (opozição ao termo ção ao termo 709.786 marca Arhiter) noosioão ao têrmo 70(1.932 irar-a a- marca Stockings).
709.762 marca Mirvaine).
Arbiter Modas e Confecções (orem. Rotonress.
• Ind. e Comércio de Tecelagem em Neuchatil Watch & Co. Ltd.
"etT"le a° R "2`41 "da - 'mosiGeral Dou tex Ltda. (oposição ao ter- (oposição ao rearmo 709.762 marca ção ao termo 709.783 frase de pron- . ^Ao
ao tèrmo 714.421 marra AP Elegaiola.
•
Mirvaine).
no 698.550. marca 1V1outex).
ilamle s
Arbiter
Costumas
e
Calças
em
Ar
'
Ernesto d'Angelo (oposição ao Martim & Rossi S. A. Ind. e
Eduardo
.Aninn to Corv
noosiçâo
Cavalheiros) .
Pinos
Urino 712.209 marca Monobloc). Comércio de Bebidas (oposição ao
an térreo 713.7713 raivam Mti:ata
Arhiter
Modas
e
ConFecaões
(
°polo
. Compagnie d4 Cristalleries de termo 710.422 marca Maltwisky).
81011 80^. d a raarr am r oi ma rdos TmoIllaccarat (oposição ao tarmo 710.055 Kaiser Jeep Corp. (Nanica() ao •tio, ao termo 709.754 ma r ca Arbi. Sllisrire
opmOeé.o ao tèrino
termo 687.720 marca' Prudenjipe). ler),
"arca Baccarat)
710.257 marca Set.
çlus

para

Ltda. •

-

•
; 7êrça . fá l la

•
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M. Figueiredo &- Cia. -. oposição
ao térmo 710.208 marca São Benedito.'
Cia. Vidraria Santa Marina - oposição ao térmo 713.798 marca Santa
Marina.
' Ind. Resegue de Óleos Vegetais S.A.
- oposição ao termo 710.969. :narca
•
.
• Reseg.
Ind. Resegue de óleos Vegetais S.A.
- oposição ao têrmo 710.970 nome
comercial Reseg Representações e Seguros Ltda.Cia. Vidraria Santa Marina - oposição ao tèrmo .712.622 marca Ma..
Ind. Resegue de óleos. Vegetais S.A.
- oposição ao têrmo . 711.193 marca
Ticol. •
Indústria e Comércio de. Calçados
• rco Flex S. A. - oposição ao tèrmo
713.091 marca Sport Flex.
Indústria e Comércio de Calçados
Arca Flex S. A. - oposição ao têrmo
.713.333 Marca Edmonflex.
• Indústria e Comércio de Calçados
--Arca Flex S. A. - oposição ao termo
709.675. marca Babyestar.

•
Benedictine Distillerie de rd Liquer
de l'Ancienne Abbaye de Fecamp
oposição ao têrmo 710.208 marca São
Befiedito.
Planalto Ind. de Artefatos de Papel Ltda. - oposição ao térmo 709.058
marca Planalto.
Congoleum Nairn Inc.. - oposição
ao têrmo 711.030 marca Teka.
Proclárn Achrunistrações e Representacões S. A. - oposição ao têrmo
710.219 marca Progran.
Asriel• Stritzel '- oposição ao têrmo 710.497 marca 007.
•
• -‹
Askiel Stritzel - oposição ao: têrmo .710.492 marca 007. •• , •
, oposição ao
Giafranco Cardos!
têrmo '710.481 marca 007.
King Ind. e Comércio S. A.
oposiçãcr ao têrrno, 710.118 . marca Gold
King.
_King Ind. e Comércio S.A. -- oposição . ao térmo 710.119 marca Gold
King.
"
Casas de Couros • -São Crispim Ltda.
- oposiçãõ 20 tèrmo 710.253 marca
Crispim. ...
'
Ind. Gessy Lever S.. A. - oposição
ao têrmo 712.085 marca Tanny.
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Confecções Spauwen Ltda.
oposição ao têrmo 709.984 mr.-,rot 107
• Confecções Spauwen Ltda.. oposição ao têrmo 709.872 mame. 007 têrmo 710.995 marca AgcCi.e 007.
Retificadora Tocantins de 'Motores
Ltda. - oposição- ao têrmo 715.027
•
marca Tocantins.
,
Perfumaria Suissa COtnénk e's Ind.
Ltda. - oposição ao têrmo :14.005
marca Gatic. " •
Unilever Limited. ,- oposição ao
termo 710.293 marca SR.-.
Ind. Gessy La y er S. A. -.oposição
ao têrmo 710.399-marca Bem Branco.
Ind. Gessy Lever S. A. - onosição
ao têrmo 710.400 'marca- O êegredo
- •
da Brancura.
Ind. Gessy Lever S. A.. .oposição
ao térmo • 710.401 marca Extra Branco.
' Unilever Limited oposição ao
ténno 713.635 expressão de propaganda Na Cinelândia ou em Madureira Tonelux é a • Primeira - térmo
713.287 marca Cera Ltz..- têrmo número 714.4E2 marca Real Lux.
tArA.
Castrol Lubrificantes
mo 712.909 marca Castronol.-

be,ead Johnson & Co. - oposição
-QP têrono 710.323 marca Tropisol.
Chte..-,Pfizer & Co: Inc. - oposição .
ao têrmo 710.674 marca Amplo!.
Indústrias Guiwat de Papéis Cavo
bono Ltda. - oposição ao têrmo número 711.014 marca PB Papelarla
Bancária.
Art. Fiims S. A. - oposição ao térmo 712.374 marca Filmarte. . •
Casa • Souza Mattós 'Comércio e Ind.
S. A. - oposição ao têrmo- 668.966
marca Leão do Norte.
The Scotch Whisky Associa tion oposição ao .têrmo . 710.422 marca .
„.
MAU ,Whisky. •
Aureliano Machado Lima oposlçáo ao têrmo 711.368 marca Gato
Preto.
J. B. Pimenta & Cia. Ltda. - oposição ao Urino 711.902 marca Casa
•
das Louças.
Laceeinios São Miguel Ltda - oposição ao termo 712.689 marca Cahtu.
Dymo Ind. Inc. - oposição ao .termo 708.615 marca Dymo. •
Rhodia Ind. Químicas . e Texteis
S. A. - oposição ao Mano 712:274
frase de prcpaganda Lave e Use. •
.meMmeMeMEM,

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
NEGÓCIOS INTERIORES •

.1•1.*,

Repos'itário cre -doutrina, decisões administrativas,
pareceres, acórdãos dos tribunais júdiciários,
ração legislativa, legislação, acompanhado . de índices
,nanalitico e alfabélico. Publicação trimestral.
95 - SETEMBRO - 1965

PREÇO: CR$ 300
Números atrasados : O Departamento de Imprensa Nacional
tem à venda a coleção de ARQUIVOS desde- 1943,
exceto os números '1 e 16, iã esgotados
A VENDA
• Na Guanabara
Seção de Venelas: Avenida Rodrigues Alves ri! 1
Agência I: Ministério da Fazenda
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. Em Brasília
Na -Sede do D. 1. N.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo coisa o art. 28 do código de Propriedade Industrial:
II 29 Da data da publicação do que tonta o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durcnte 30 ilida
Modera* apresentar raas opalçóes ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

• , e "01

•

por conter uma benzaldoxine da dita
tbrmula em que W represente um átomo de cloro ou brome.
5 - Composição posticida de acordo
com os pontos 1. 2 ou 3, caracterizada
por conter uma benzaldcbrOna de dita
fórmula sai que W representa um grupo

18 - Uma compsição de acordo com 35 -- Uma composição de aceddo com
o ponto característico 4, caracterizada o ponto caracteristico 1; caracterizada
por conter alfa,2-dicloro-6-bromo-ben- por conter aita-metitamino-2.b-dielorobonzalcixima, como ingrediente ativo.
saldoxima, como ingrediente ativo.
19 - Uma composição de acordo com com o ponto ó vAio3
o ponto característico 1, caracterizada 36 - Uma composição de acordo com
por conter ácido 2,6-dicloro-benzonitró- o ponto característico 1, caracterizada
por conter alfa-dimetilamino-2,6-diclorolico, como ingrediente ativo,
6 -. Composiçãoo pesticida de acôrdo 20 - Uma composição de acordo com benzaldoxima, como ingrediente ativo.
com qualquer dos pontos precedentes, o ponto característico I, caracterizado 37 - Uma composição de acôrdo com
caracterizada por conter tuna bensalde- por conter alfa-ciano-2,6-dicloro-benzal- o ponto característico 1, -caracterizada
sana de 'dita fórmula em que grupo doxima, como ingrediente ativo,
por conter alfadsobutilamima-2,6-diclorohidrocarbila que .1Rd ou R' podem repre- 21 - Uma composição de acôrdo com bonzaldoxima, como ingrediente ativo.
sentar, é um grupo alquila de 1 a 4 o ponto característico 1, caracterizada 38 - Uma composição de acordo com'
átomos de carbono, ou um grupo alquila por conter alfadiocisno-2.6-dicloro-ben- o ponto característico 1, caracterizada
de 1 a 4 átomos de carbono substitu.do zaMoxima, como ingrediente ativo,
por conter alfo-naorfolino-2,6-dicloa oIds
com hidroxi ou halogênio ou com hidro- 22 - Uma composição de- acordo com benzaldoxima, corno ingrediente ativo.
xi e halogênio.
o ponto característico caracterizada 39 - Uma composição d eacôrdo com
- 7 - Coznposição posticida de aeordo por conter alfa-femil-sulfoni1-2,6-didoro- o ponto característico 1, caracterizada
Nkt'.
com o ponto 6, caracterizada por conter benzaldoxima, como ingrediente ativo, por conter alfa-hidruxilamino-2,6-dicloI\ i*
uma benzaldorima de dita fórmula em
ro-banzaldoxima, como ingrediente ati'com VO
-ft NOZ
•
que R' repreunta o grupo -CHOel. o 23 - Uma composição de acordo
ponto característico 1. caracterizada 40 - Unia composição de acõrdo cum
CC., ou -CHDH.CBia.
• seus sais, em que;
por conter alfa-(4-metil-femil-cio)-2,68
Composição
posticida
de
acordo
caracteristico 1, caracterizada
Y representa um átomo de halogênio
dicloro-benzuldoxima, como ingrediente -porponto
conter alfa-hidrozbno- 2,6-diclroW representa um átomo de halogê- com o ponto 6, caracterizada por conter ativo.
banzaldoxima, como ingrediente ativo.
uma bensaldoxima da dita fórmula em
nio ou um grupo alquila:
que R' ou R' ou R' e Rd cada, repre- 24- Uma composição de.acôrdo com 41 - Uma composição de acordo com
sa é 1. - 2. 3 ou 4;
o ponto característico 1, caracterizada o ponto
nto carcteristico 1 caracterizada
sentam o grupo -Cliii.CH2ON. •
'
Y representa um átomo de halogênio 9 - Composição posticida de acõi do por conter alfa-amino-2,6-didoro-benzol- por Conter alfa-fenil-hidrosimo-2,o-diclodoxima,
como
ingrediente
ativo.
ou um grupo hidrozi, hidrocarbilexo, Me- com que qualquer dos pontos 1 a 5,
- ro-benzaldoxima, como ingrediente atiava, tiociena ou nitro, ou um grupo de caracterizada por conter uma benzalde- 25 - Uma composição de acordo com vo.
a - Uma composição de acordo com
fórmula -COOR' ou -S0212' em que R' riana de dita fórmula em que R' ou R' o ponto característico 1, caracterizada 44
represtna um átomo de hidrogênio ou representam um grupo fenda ou alquil- por conter cloridrato de alfa-amino-2,6- o pomo característico 1 caracterizada
di-cloro-benzoldox ima, como ingredien- por conter alfa-amino-2-fimer-6-bromoum grupo •hidrocarbila; ou Y represen- lenda.
ta um grupo de formula -D'R" em que
banzaldoxima como ingrediente ativo.
11,1 - Composição posticida de acordo te ativo.
R' e R.2 podem ser iguais . ou diferentes, com qualquer dos pontos 1 a 5, carac- 26 - Uma composição de acordo COm 43 - Uma composição de acordo com
podem ser iguais ou diferentes, cada terizada por conter uma bonzaldoxima o ponto característico 1, caracterizada o ponto característico 1, caracterizada
um representando um átomo de hidra- da dita fórmula em que R', R° e R'. por conter sal de ácido sulfúrico de por conter alfa-amino-2-cloro-6-bromo•gênio, um grupo hidrocarbila, um gru- cada, representam aun átomo de hidro- alfa.amino-2,6-clicloro-bonzaidoxima, co- banzaldoxima, como ingrediente ativo.
ano inçrediente ativo.
po hidrocaroila substitu.do com helogê- génio,
44 - Uma composição de acordo com
Ido ou um grudo hidrocarbile substituí11 - Uma composição contendo um 27 - Uma composição de acordo com, o ponto característico I, caracterizada
o
do com hologênio e hidroxila ou R' re- ou mais sais de benzoldoxinas básicas,
ponto caracteristico 1. caracterizada por conter alfa-mnino-2-metil-6-cloropresenta um átomo de hidrogénio ou um como definidas etn qualquer dos pontos por cnter sal de ácido fosfórico de alfa- banzaldoxima, como ingrediente ativo.
amino-2,6-dicloro-benzaidoxima, como 45 -• Uma composição de acordo com
grupo hidrocarbila • e R" representa um 1 a 10. Com um ácido.
grupo hidroxila ou o grupo -RWR' em
o ponto caracteristico 1, caracterizada
12 - Composição posticida de acordo ingrediente ativo,
que Ra e R podem ser iguais ou dife- com çualquer dos pontos 1 a 5, carac- 28 - Uma composição de acôrdo com por enter oalfa-(2-triclro-l-htdroxietiloo.
ponto
característico
1.
caracterizada
rentes,' cada um representando íon áto- terizada por conter urna benzaldixima
como
mo de hidrogênio ou um grupo hidro- da dita fórmula em que R' e R° repre- por conter sal de ácido nítrico de alia- mino)-2,6-dicloro-benzaldoxbna.
ingrediente altvo.
carbila; ou Y representa um gruo de sentam, cada, um grupo fonila ou alquil- amino-2,6-dicloro-banzaldoxima, como 46 - Uma composição de acordo cana
Ingrediente ativo,
fórmula -RRdO.RWR' ou -NRd ES. fenda.
o ponto característico 1, caracterizado
NRIV, ou uma sua forma touthérica,
13 - Composição posticida de acor- '29 - Uma composição de acordo com por conter alfa-amino-0-acetil-2,6-dicloem que R'', R° e R' podem ser iguais do com qualquer dos pontos preceden- o ponto característico I, caracterizada ro-banzaidoxima, como ingrediente aliou diferentes, cada um representando um tes, caracterizada por conter tuna ben- por conter sal de ácido perclórico de vo.
Momo de hidrogénio ou una grupo hi- zaldoxima dg dita fórmula em que 2 alfa-amino-2,6-dicloro-bonx aldoxima, co47 - Uma composiçào de acôrdo com
drocarbila; ou Y representa -am grupo' representa um grupo meetila ou um mo ingrediente ativo.
de formula -SR' ou -SOLIC. em que R grupo monodi. ou tri-cloro-ecotila. ou 30 - Uma composição de acordo com c' ponto característico I, daracterizada
é 1 ou 2 e R9 representa um átomo de UM grupo alcoxi-acrbonila de 2 a 1 o ponto característico I, caracterizada por conter alfa.aanino-0-tricloro-acetil.
Oidrogenio, ou R' e R V representam, átomos de carbono.
por conter sal de acido oxálico de alfa- 2,6-dicloro-banzaldoxima, como ingredicada um grupo hidrocarbita ou Lm gru- 14 ..- Uma composição o/atendo um amino-2,6-dicloro-bonzaldoxirna, como ente ativo.
48 - Uma composição de actardo com
po hidrocarbila substituído com .halogê- ou mais sais de metal alcalino ou alca- ingrediente ativo.
ponto característico 1, caracterizado
nio; Z representa um átomo de halogé- lino todoso, amônia ou amônio substi- 31 - Uma composição de acordo com
aio, um grupo ácido ou um grupo ai-- tuído, do bonzeldoxima ácidos, como o ponto característico 1, caracterizada por conter olha-omino-O. atixo-carbondeoxi-carbonila de mistura com um definidas -cai qualquer dos pontos 1 a por conter alfa-piperid11-2.6-dicloro-bon- 2,6-diadoro-banzaldoxima, como ingrea
&ente ativo.
veiculo como coima definido e, ou una 10 e 11.
zaldoxima, como ingrediente ativo.
- Uma composição de acOrdo core
agente-Magia ativo.
15 -- Uma composição de acordo com 32 - Uma composição de ocôrdo com o 49
ponto característico I, caracterizada
o
ponto
característico
1,
caracterizada
2 - Composição postecido de acordo
o ponto característico I, caracterizada por conter alfa-ureido-2.6-benzaldoxima,
com o ponto 1, caracterizado por caos por conter alia,2,4-tricloro-benzalldoxi- por conter alfa-bis-(2'-h.droxictil)arni- como ingredit ate ativo.
..omo inprediente ativo.
ter uma bensaldexima da dita fórmula
no-2,6-clicloro-benzaldoxima, como in50 - Uma composição de acórdsd com.
em que X representa um ítomo de 16 - Uma composição de acôrdo Com grediente ativo.
o ponto característico 1, coracterizada 33 - Uma composição de acordo com oponto caracter:stico 1. caracterizado
3- Composição* posticida de acordo pr conter alfa, 2,6-tricloro-benzaldoxima o ponto caractenstico 1, caracterizada por conter o doridrato do composto
com o ponto 1 ou 2, caracterizada por e seus derivados d ec-asetila, seus in- por conter alfa-2'-hidroxietilamino-2,6- definido em qualquer dos pontos 31 a
conter uma bensaldexina da dita fór- 000dionted avo.,
dicloro-benzaldoxima, como. ingrediente 49 • como ingredieste
51 -- Uma composição de acordo com
mula em que W representa um soba • esama conadosição de acordo com ativo.
o ponto característico 1, caracterizado
&adote, ou pelo menos uma das posi- o ponto característico 1, caracterizada
34 - Uma composição de acordo com por conter o sal de metal alcalino da
ções 4 ou 6 do núcleo bonsônico,
conter alfa;2,4,6-tet..acioso-benzaslo- a pont característico 1, caracterizada oxima definida em qualquer dos pontos
4 - Composição posticida de acbrdo por
e seus derivados de o-acetla, por conter 2-alidamino-2,6-dicloro-ban- 15 a 24 e 31 a 49, corno ingrediente
cora os pontos'. 1, 2 ou 3, caracterizada xima
cbmo ingredonte ativo
,
zald oxima, como ingrediente ativo.
ativo.
TeRMO N9 125.395
De 30 de dezembro d e1960
InglaaShelb Research Limited
terra.
Titulo eComposiçoes Pesticidas Baleadas em Novas Benzaldoximas e processo para a sua prepação».
Pontos aCraderisficos
I - Uma composição pesticidas, caracterizada por compreender, como iaorediente pasticida ativo umo ou mais
de uma benzaldoximas alfa-substituida
tendo a formula geral:
dí

,-
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de , acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade industrial:
§ 29 Da dataS da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr e prazo para o
do pedido, durante 30 diat
"Iodarão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se /algozemdeferimento
prejudicados.

t4 ,

52 -- Uma composição de -acórdo com
quaisquer dos pontos característicos e a
caracterizada por ser formulada
como um pó e por conter uma mistura
Intima da dita benzaldoxima e um
..veiculo sólido, finalmente pulverizado.
53 -- Uma composição de acôrdo com
quaisquer dos pontos característicos 1
á 51, caracterizado' por ser formulada
, como-um pó untável, comprendendo
- dito •bonzaldoxima, um agente dispersante e, se desejados, um veículo sólido,
finalmente subdividido.
54 - Urna composição de actirdo com
O ponto característico 53, caracterizada
por conter também um agente umectante.
. , 55 -:- Uma composição de. acordo com
quaisquer dos pontos característicos 1 a
. 51, caracterizada . por' compreender dita
.. benza/doxima e um , ve.:culo inorgânico,
'. resinoso
. ou ceroso, em forma de_ grânu,
tos ou trociscos. .
' 56 - Uma composição de. acórdo com
,qui. aisç
ospontoà r cas ractem
isticos 1 a
d
racterizadop
5 , c atier
a solução
4! da dita benzaldoxima num solvente' ou
alistara de solvente. •
57
Urna composição de acôrdo .com
•qaisquer dos pontos caracter:secos 1 ^a
• Si, caracterizada por ser um concentra' do
compreendendo 'dito
benxaldoxima, um, solvente para , esta é
Um agente emulsionador:

23, caracterizado por comprender a reação de .correspondente alfa-halo-benzaldoxima com um sal de ácido cianidrico,
ácido tiociânico . hidrocarbil •tiol, ácido
hidrocarbilsulfinico, ou com um Aleálddo no sais de um solvente 'alcóolico,
ou , com um hidróxido de metal alcalino,
em um solvente acaso ou alcóolico,
respectivamente. _
64 - Um processo de acôrdo com
o ponto 62, caracterizado porque é usado o correspondente sal de metal alcaline.
65 -. Um " processo para preparar
um . composto como definido em qualquer
dog pontos 1 a 5, em que Y representa
um grupo clamo, ou um composto como
definida no ponto 20, carcterizado por
cmprender a reação do -cianato de bm.zila correspondente com ácido nitrose.
\ 66 *=... Uni processo para preparar um
composto como definido em qualquer
dos *pontos . 1 a' 6, 8, 9 ou- 11, em que
representa um grupo -RIM', como especificada, no ponto 1, ou um composto

REVISTA TRIMESTRAL

58 - Uma composição de acordo com
quaisquer dos pontos característicos 1 a
51, caracterizada por ser uma emulsão
' Ou dispersão aquosa da dita • benzaldo. Xima,

DE

-JURISPRUDÊNCIA
DO

59

Componsições aquosas, carcte• rizadar. por serem obtidas mediante_ diluição dos pós unactáveis- ou concen- „trados 'emulsionáveis, de /acõrdo COm os
pontos característicos 53, 54 ou 57 com
água. . .
•
60 - Composições, caracterizadas por
compreneclerem uma benzaldoxima atfaSubstituída, corno definidas em quaisquer dos , pontos característicos 1 a 51,
substancialmente como ac.ma descritas
• com referencia à tabela.
61 - Um processo 'para preparar um
composto , corno dennido em qualquer
dos pontos e a 5, em que Y represen- ta. um átomo ae coro, ou em qualquer'
•dos pontos 15 a' its, caracterizado por
comprender a reação da corespondente
. benZaldox dna substituída no. 'lúdico com
cloro," em um solvente inerte.
.
62 - Um 'processo para • preparar
im composto como definido em qualquer dos ponto,s 1 a 5, em que Y re- presenta um grupo nitro, ou no ponto
19, . caracterizado por • compreender. a
. reação da benzaldoxima correspondente,
substitulda no núcleo, com ácido 'notrico, èrn um solveste inerte.- , 63 Um processo para preparar - um
composto como definid 0. em qualquer
dos pontos 1 a 5, em que Y. representa 'um grupo cismo, tieciano, h.drocarbil-mercapto; hidrocrabil-sUlfonilo,, aicoxi ou hidroxi, ou um composto corno
definido, em qualquer dos pontos 20 e

corno definido em qualquer dos Pálltos
24, 25, ou 31 e 49, caractreizado por
compreneder a reação da correspondente
alfa-hald-bezaldexima com um composto NNR.112.2, em que 125 e 'R',.têm os
significados antes especificados, na presença de, um solvente, sob condições
anidrasou substancialmente anidras. .
67 Um processo tle acôrdo- com'
o . ponto 62 .ou 66, caracterizado por
cmprender oa reaçã de ácido de' benzalnitrila correspondente com um composto da fórmula NNIVIC, , em que 121 e
R' têm os significados aquo antes especificados.
68 •- Uns processo . para preparar
uma alfa-amina-benzaldoxima, como definida em' qualquer, dos pontos 1 'a 5,
24 ou 42 e 44, caracterizado por compreender a reação de bensonitrila correspondente com hidroxilamina.
69 - Una processo para prtparar
um composto como • definido em qualquer - dos pontos- 1 a 5, em que Y re-
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presenta um grupo oureido • ou tiourcido'
ou no ponto 49, caarcterizadá por com- •
preender a isornerização dos sais de ácido - ciânico ou .tiselânico 'da correspos- • ,
dente alfa-amina-benzaldoxima primária
ou secundária '.-ou pela reação da dita
alfa-amina;•benzaldoxima primária ou
secundária, sem um- éster isociênico ou
isotieciânico;
processo para prepara- Cão* .
70
de "um composto como .definido em quais
quer dos pontos 1 a 13, 16,' 17, 46 ou,.
47, era _• que Z • representa um grupo
adia, caracterizado por t comprenuer a
reação , da oxima, correspondente com um'
agente seilo
.
71' .-- Um' processo . para prepara-,
çãd de, um composto corno o defm:do , •
em qualquer , dos Pontos la -13 ou • 48.
em que . Z representa um grupo arcoxi-. •
carbonila, caracterizado' por compreen- •
der a reação' de .unrelarofornirato de , ar-..
quila , com a- aldoxima, ná , presença de
um aceptor de ácido, cloridr.co , ou coasum sal-da , dita exima.
72 ,- .0 mprocesso . para a' . preparação de um composto como definido
no ponto 7 ou - . 45, caracterizado . por
compreender 'a ' reação ,da . alfa-am.nobenzaldoxima, correspondente com cloral
ou bromal..';
73 - Um -processo Ide :controlar Mci- 7 , .•
luscoS e , caramujoS. nosivos, ,por exem.
pio
combate- à . bilhersios-a' e 'esquia•
tosámos, caracterizado por' coMpreender
o tratamento dos ditos Caramujos
seu • baditos, com alfa-2,6-tricloro-benzal.
doiim ou alfa2,4,6,-tetracloro-oenzal.,
doxima ou seus derivados de 'O -acetila.'•
ou arfa-fenii-sullonil-2,6-dicloro-benzal- • • doxima, ou com na composição rei
vindicado emqua.ucler dos pontos 5'
a 60 centando com ou mais dos dita
compostos.,
74
Um processo de proteger, plantai
hervas daninhas. , ou do ataque por POC13
ças de , fugos. exiaientes nos . selos o .ias manents, caracterizado por -compre ...;
ender o' tratamento, do solo _ em qu
está aroscendá a plantação, ou as nel •
vas daninhas ou suas ' sementes, ou da
dementes da, Plantação com uma com
posição de lenzaldoxima alta-substitui
.la de acórdo com qualquer dos ponto
1 a ^ 60 tendo propriedades barboeida
ou fungicidas, respectivamente.
75'
Um processo :para desinfeta
e proteger, sementes :entre fungos
habitem a semente • e_ . o solo, caracleri
zado por cOmpreender o tratamento' d..
dita semente 'com ' uma alfa-ciario-benzal
doxima. ou uma composição contendi
o mesmo' como'reivindicado em ,qualque
dos pontos 1 e 4 ou 20 a.60.
A • requerente . reivindica . de acôrd,
cima' a Convenção . 'Internacional 'e
Artigo 21'; do Decreto-Lei n° , 7.903
27 . de agi:isto de 1945, a prioridade (11.-.
corespondente pedido dePostiado na Re
partição d: Patentes da. Inglaterra, eis
l 9 de janeiro de 1960,. sob n° .131
18 de novembro de 1960,-=
(I\19 .13.344 . - 31-3-1966 -Cr5 o
275).

•
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Termo n.° 723.632, de 9-11-65 4
Coma:liça Melhoramentos de São Paulo
Indústrias de Papel
São Paulo

?0,"

LIO" 103
l‘AO 5° 4°

Classe 32
Para distinguir: álbuns, almanaques,
anuários, boletins. • catálogis, jornais,
livros, peças teatrais e caumatográfic.as, programas de rádio t televisão
publicações. revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Termo n.° 723.633, de 9-11-65
Antinio G. Santos
•
Pernambuco
MEPONQU CEAREATAr ganam

u

Classe 3.)
Expressão de propaganda
Termo n.9 723.634,—cle-9-11-1965
Finauto — Sociedade Comercial de
Automóveis Ltda.
Guanabaea

Termo 11.9 723.637. de 9-11-1965
(Prorrogação)
Chemie Grunenthal G.M.B.H.
Alemanha

água li rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para oa
cabelos e pare a pele, brilham:na, bandolina, "batons" cometi:Au, tiaadorm
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo creme revanescenze, cremo, gor,ICERORROGAÇÃO PRORROGAÇÃV •
durosos e pomadas para limpeza da
pele a "inaquilage". lepnatórios, Usok
ft#'er
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perlumado ou não, opis para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cilas e olhos, carmim para
1) rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lentifricios em pe,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; miei:ovas para dentes, cabelos, unhas
Indústria Brasileira
e cilias, saquinhos perfumado: preparados em po, pasta, liquidas e tijolos
Classe 3
praa o tratamento das unhas, dissolMedicamentos, produtos químicos para
Classe
3
fins curativos e i tratamento do saúde, Um preparado Nra o combate à prisão ventes e vernizes, removedores da cutlcula, glicerina er tumada para os cabelos
drogasSarmaceuticas
de ventre
_
_
e preparados para deseuioir unhas,
Termo .n.• 723.638, de 9-11-1965
Termo n.• 723.641, de 9-11-1965
cibos e pintas ou sinais atificiais, óleo*
(Piorrogação)
•
para 41 pele
Companhia
de
Canetas
Compactor
Chemie Gruncnthal G. M. B.
Rio dt Janeiro
Termo mo 723.645, de 9-11-1965
Alemanha
Jião Henriques Fernandes
PRORROGAa0v
São Paulo

'Llie
RtiNENTHAt

Classe 3
Preparado para compatet o tuberculose
Termo n.o 723.639, de
(Prorrogação)
Eugena Goulart Machade
* Guanabara
fiegik.
pr=0:t

"00141(11,E1

.

Classe 21
Automóveis
_ . . e caminhões
Termo n.° 723.635, de 9-11-1965
Bar e Merceor:a Vermelho Ltda.
Rio de Janeiro

4 62.'4 s

indústria Brasile3ra

el1.4

Unisse 42
gra ismunguir: Aguardentes, apertei.
voa. aniz. bine& brandy. conhaque, ar.
veja& lernet. genebra. Qin, kumel. Loa
res. aectar. pari). vapermint, rhum
micos dd trutas sem álcool. vinha ver.
muth. vinhos espumantes, vinhoa

an

guinados e whisky

Ténni

723.636, dc 9.11-1961
João Luis de Araujo
Pernambuco •
BLACK `'• TIE

tndlistria

.

. 4

•.

brasiinira

Classe 41
Café

GEMIN1
4
-

* 37 Elr

FINAUTO
indistria brasileira

4//0

è Termo n.° 723.640. de 9-11-1965
(Prorrogação)
Laboratórios Goulart S.A.
Guanabara

-

Classe
Adubos, écidós sanitários. água deshetetantea e para tina sanitários, apanha
milsea e inseto/ (de goma e oapel
oapellio), alcali& bactericida& bania
•
carransticidas. ama ~utak
• creozota deardorantes, desinfeta:
ta. detunadores. extertninadorm de
Dragas e hervas daninhas, laterellian
tia. easbrocaçam cara animais. ~MN
tos. farinha de essa. tertilisantaa
bem, tormicidas tungiddas, fumigam
agl.:Alicate para fins veterinário*. gear
aos. herbicielaa, insetihigoa, larvicidaa
microbicidas, medicamentos ama malmala, ave, e peixe& óleos desinfetanta*
• Atediados. petróleos saldarias e
dalatetantes moei tumegatério adt
inseticidas. sarasiticidaa fungicida. •
lesinfetantea, oreparaciles • oradas*
.naetidda*. **raticidas. deatalt4aatem e
veterinário& raticidas, remédios par*
'ins veterinários.. sabões veterinário. e
desinfetantes. sais *ara fina agricolas
Imolada& sanaria
veterinário* sai
veterinári
faias, supartostatos, vacinas para aver
• aediails. venenos contra Iates,atm
mais e'. hervaz daninha

•

~O. - atbrig,

Indústria Brasileira
Classe 17
Canetas
Termo n.° 723.642, de 9-11-1965
Marble Lime & Asiocioted Industries
Limited
Guanabara
'pRoRROGAÇÃC

40/

eivionx"
* Classe 1
Sa:s de cromo pala curtir e para
pigmentos
Termo n.° 723.643. de 9-11-1965
Dr. August Oetker
Alemanha

PRoRnoucio

4'A

L A;(

Classe 33
Cotinga e venda d2.. um:Areis, construi.
çbes, engenharia, administração predial,
financiamentos
e terraplanagem
_
—
Termo 11. 9 723.646, de 9-11-1965
CGS
Mecânica, Indústria e
'_ .
Comércio Ltda.
São* Paulo

CGS

Indústria Brasileira

Classe 41
Pó para - pudim de chocolate
Classe 16
Termo n.° 23.644, de 9-11-1965
Para distinguir: Abisisa-linguss. abreBozzono S . A . Comtrcial, Industrial e sacas aden6toettoa, atastadores agrafa.
para oesos, agulhas para laleklo algoImportadora
hidrótilo alteares. •aniálgainas apa.
São Paulo
redores aparadores *para tias médicoeira-picos. aarelhos ara massagens apa. •
PRORROGAÇÃO
relhos le pressão arterial. aparelhos de
diatermia, aparelhos de raios ultra.vio.
ala aparelhos de (tato X aparelhos
de infra-Jervelho apai-elhoe de surdes.
Brasileira2
ladástria
&sustos para enfermo. ataduras aia.
oedras preciosas e suai, imita n ões &dorClasse 48
miras ara arado, grades. dediscos
Para distinguir: Perfumes. essências ex- turfa cadeiras para clinica medica. ca-*
tratos. água de colônia, água de touca- demita de rodas cambrone aidrótila cador, agua de beleza, água de quina sulas. catapiasaues de- feltro, ara para

ROCKet*
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litcraStações • :articulações, 'cara / colma- Têrmo 11.9 723.650, de 9-11-1965
" Clinicas Santa Luiso
te, datas para Nas clialcos. chatas asaSão Paulo
Iselitaá, colheras cortantes, compressas
nompressas 'de 'tecidos, costótomea," cura.
ta3, dentes artificiais, 'dentaduras. deprorrogação-,
preasores. dilatadores; duchas, &atos,
I -,;.131.elevadores, espéculos, esponjas. estufai,
:(hiai Santa ',titia':
eapátulas, escapelos. escopros, extratoescavadores, lios de' linho, para Isdelas. facas, gachos para músculos, ceClasse 10
ialõmetros; gazes, godivas,' goivas, alm- Aparelhos e petrechos para a medicina
a% grampos para soturas. guta-percha.
e arte dentária e cirurgia
kiserõlesetros, irrigadores, instrumentos
723.651, • de 9-11-1961
Termo
Os pare limpeza e polimento para fins
Laboratórios Keto-Wernoco Ltda,
Odoatológicos. Ibtax, luvas, e dedeiras
São Pauld , •
.borracra, limas para ossos, lancetar..
massaá „plásticas para.- fins . odantológi.
, COli. máscaras para anestesia, atesas 'de
'operações, mesas :para curativos, alar-Idos artificiais, perfuradores; 'pés , a braços artificlais; perfuradores ósseos,
Qasse 3
Moa era obturaçõe: de canais, orcela'
Preparado farmacêutico ,
nas,' iscais para garganta, pinças ama técnicas, rolos cirúrgicos de 'là , de pau, Termo n.9 723.652. de. 9-11-1965
Laboratórios Keto-Wemoco Ltda.
ruge e rodas. para desgaste dentário.
São Paulo
Nadadeiras,. sandaraca,' seda e - crina pari soturas. • sacos --para gelo e' bolsas
para ,água quente. sondas, seringas pa. -.
ra lavagens e injeções serras, serras paClasse 3
ra . saluioternia. termómetros, tesouras,
treparam, ventosas, .verniz isolante para,
'Preparado farmacêutico
fins odontológiccS •
;
Têrmos ss.-'723.653 a 723.655, de
Tèrmo a.° 723.647, de 9-11-1965
9-11-1965
eaciedade Jmçobilária Dourado. Ltda. "Drogavet" — Indústria e Comércii
São Paulo
Limitada
• Pernambuco

G R A M-NEG

N E Q G .R A NI.:
. .

prorro4ação

Imobiliária Dourado
Classe 33
Negócios imibiliários, adinlmsuaçao
predál e loteamentos
Termo n.° 723.648, de 9-11-1965
Vicrprino Soares de Azevida • 'SãO Paulo

PrPrrogaçá".o.

,.

• Classe' 8
,
•
Fogões elétricos, f. t)garca-oà. -elétricos,
-,Jhuveiros elétricos, torneiras elétricas,
tquecedores .elétricos:,:ierros . elétr:cos de
. Ingomar -e .passar.-:,.pellio; de.aque cimonto .eiétricos:.i.mra .uso ,doméstico
•Termo n. 9 '723.649, de ,9;11-1965
'Transpol tes Perug ina Ltda.
São Paulo
'

Casse 33
se kas; (12 -trausporfs m-geral

Termo n,°- 723.658, de 9-11-65
Laboratórios Osório de 'Moraes Ltda.
'Minas Gera:s

Temo n.° 723.662, de 9-11-6
Nue Rose Modas Ltc3-;
Guanabara

31,11E ROSE

—ti
R ír
.
1054É

Classe 3Ç
Confecções em geral para senhoras, brio
• h-lens e crianças
'
Classe 3 :
"v êm° .n.9 723.663, de 9-11-65 .1
Umpreparado laamaceutico indicado moAzairBranco
tratamento das Lumorróidas e prisão de
Guanabara
ventre
Termo n.° 723.659,- de 9-11-65
Bar e Mercearia Campeão Ltda.
•
'Guanabara •
aucasur.~14.

'1LASORATOR10 ()SOMO Dl MORAES LTDA.,
•
t,„„ e„
.0„,,

CAMPEÃO

ZIGUE

INDUSTRIA IIRASAEIRA

Classe 18

Classe 42
Para distingtúr: Perfumes, ,essências ex.
Para distinguu: Aguardentes. aperiti- tratos, água de colónia, água de touca.
vos. an:z, hirtes. brandy. coráaque, cer- dor, , água ,de beleza; áquu 4 de quina
vejas ternet. genebra, Tm.. kaatel. Eco água le rosas, água de alfazema, água
res, nectar. puncb ,piperinint rhum, para barba, loções e tâni,sas Paia os
éticbs de frutas sem álcool; vinhos, ver- rebeleis -e -para a - pele. brilhantina. bem.
tnouth.' vinhos espunlanres, ,yinhos .4plina. ? batons" cosinetir-4, fixadores
•
Classe 46
--. 'quinados e, whisky
ne penteados. .petróleos, óleos para ,os
Detergente,' sabão comum. e saponáceo,
•revanessente. cremes qor.
cabelo
•
Temi°
'ti.°
.723.660,
de
9-11-65
•
cera para assoalhos
durOsos
e
pomadas
para limaras da
-•
Calçados' Solana 'Lida
, Classe 2
-Pele a ":-Inaquilage", lesalatõrios,‘' dero.
Guanabara'
Inset:cida e fungicida
I dorantee. vinagre
pé de atroa
.Classe 1
e Sulco -perfumado • ou não, -lapis para
Soda cáustica
pestana e 'sobranceiras. - prepados para
n.°
723.657, de 9-11-1965
embelezar : - cílios e olhos, carrnirn para
Têrmd.WDÚSTRIA BRASILEIRA
De 'Minus Comércio e Indústria de:
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
Classe .36
Roupas S.A.
Guanabara
ou- mão. sabonetes: -lenrifricios 'em pó,
Calçados
pasta ou liquido. sais • perfumados para
Termo n.9 723.661, de '9-11-65
banhos, ' pentes:* vaporizadores de perita.
4'RORROGAÇA0
Renovo: — Empreiteira Litnjtada
me; . escrivas para dentes, cabelos. w.hal
Guauabar
"
e Cílios. saquinhos perfumado, prepara.
-

S O I.

Eu sonhei que •rá ume Venue

A

--

ea
ri ve
•.• x

e tiloloi
dos em pó, pasta, líquidos
praa ""o tratamento das anshas.-dissol4

ventes e vernizes. removedores da add.
glicsirme, or‘timada para os -cabelo'
,•
Chtsse
e -preparados para descolais unhas.
Classe
50
vestaáriOs
de
Para distinguir Anilas
Mos e pintas ou sinais atificials, eSleog
bom'
24-~ em irra' Aun.:a nhos RLD:ture.S f relo-rnas, se:-viços
i
•Par• • Pele.
.
aventitis, iparg.itas. _anáguas -aluas, bciro-letr d'sta.' serralheiro, -carpinteiro eu o mu DE ZILLUS

P_..ERVGINÁ - -

botas, botinas, blusões, boinas. baba. Termo. n.9 723.656, ',de 9.11r1965'
douro s, bonés, capacetes. cartolas, tare. "O Barracão"- — Empório Comercial.
) Limitada
puças, casario, Coletes, capas, chales,
'
Rernambuco
cachecols, 'calçados. chapéus, sinto'. N
cintas, combinações. corpinhos,' calço
de senhoras e de crianças, calções, 'cal.;
çaá, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas; ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos. crinelos, dominem, acharpez, fantasias, fardas, pare luilitares,' colegiais. fraldas,' galochas, 'gravatas, gor.
ros, jogos de "ingeria.' jaquetas.' laqués,
maitir, mantas. mandrião, Mantilhas, pa.
latos,- palas,- penhoar, pulover; pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pljamas. pu. os, : regalos,
nhos. perneiras, quimon
robe' de chambre, roupão, sobretudos,'suspensórios. saldas de banho; sandálias
Enceres, shorts, sungas. atolas co slacks • .
louca, turbantes. ternos, unitormes .
e vestidos
•
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Pubilcação feita de acõrdo man o art. 130 do Código da Propriedads'indUstrial. Da'data da publicação começará a
o praz> de 60 dias Para o deferlitento do pedido. Durante, ésse prazo poderão apresentar suas oposições -ao Departamento
ZWenonal da

Termo fa° 723.664, de 9-11 65
Representações Eiccelsior
Minas Gerais
!EXCE 1.. 5 1 OR.,
- Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentas
de tõda espécie, artigos de metal
artisticamente ira balha dos, . arle fatos
de metal, artigos domis'ticoa de
metal e aluminlo, utensílios para uso
doméstico, cutelaria em geral e autros
artigos' de qualquer metal tão inchados
em outras classes, acessórios para ..vea_
mios, alicates, .•licates cortantes, ancinhos. alavancas, arrebites. arruelas. argolas, aldravas, armações de metal,
abridores de latas. arames lisos e farpa.
dos. aparelhos de chã e café. refaascoa
assadeiras, açucareiros, almotolias, arpões, arpões de . Carregar, arcos cZe RI
ra, arcos de oba, brocas, baldes para
gelo. bigornas. - baixelas. bandeja?, badas, baldes, bombonieres, bridões para
animais, bules, bebedouros. bolsai de
aço. colheres para pedreiros'. baterias
caixas de metal para porões compotea
ras.- colheres !para chaves. a.a."
manes. cisavas de parafusos, calotas
conexões para encanamentos. caixas de
metal chaves ..de fenda, chaves lagle
zas. cabeções. canecas. copos, ca129.
pots eontros de . mesa, coquetelelas
saixas para acondicionamento de ah.
mentos, caldeirões, caçarolas. cbale7aa
cafeteiras, conchas. .cuscuzeiros. crt,do•
res, colheres,; cavadeiras. , canoa s.
escape de` metal, catracas e
corta-arames
Terno n.° : 723.666, de 9-11,e
Danytex — Indústria e' Comerei, de
Contecções Ltda .
Rio Grande do Sul

•/
Classes: 32. 36 e 50
Jornais, revistas e publicações em geral ; Álbuns, programas radiofónicos.
Peças teatrais . . e cinematográficas. —
Indústria e comércio de confecçes em
geral. — Bilhetes de loteria, cabogramas, cartazes,. literais de - propaganda,
cheques, escapulares, notas promissórias
Termo n.° 723.667, de -9-11-65
Irmãos Vasconcelos Ltda.
Brasília

rd"
S

anta Fe

Illndústria Brasileira
) Classe 40
ri los, assentos, balcaes. bufeis,
etas, bancos, camas, cadeiras,
ent
medo-mudos; cristaleiras, colchões de

Lola, conjuntos de copa e cosinha

ladeira. giratórias,

apensas. , dormi

Propriedade industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro re querida
• •

tdrios, etagers, escrivaninhas, estantes,
guarda-roupas, guarda-comida. galerias,
mesas, móveis para jardim mesinhas,
móveis para hall, móveis estofadoes,
penteadeiras, porta chapéus, prateleiras,
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços, colchões,
caixas_ e móveis para aparelhos radiofônicos, móveis para terraço, sofás- camas, "trados cli. catais, acolchoados._
porta-vasos: divans, almofadas, ira.
vesseiros, cómodas e discotecas de
.
madeiras
Classe 10
Para distinguir: Abaixa-linguas, abre.
bocas, adeaótomos, afastadores, agrafos,
agrafos para ossos; agulhas para injeção, algodão hidrófilo, alicates, amalgamas, aparadores. aparadOres • para Uns
médico-cirúrgicos, aparelhos para massagens, aparelhos de pressa° ?arterial;
aparelhos de diatermia, aparelhos de
raios ultra-violeta, aparelhos de raio X.
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
de surdez. assentos para enfermos, ataduras; bisturis, cadeiras pára clínica
médica, cambraia hidrórila. canulas ca
nulas, cataplasmas de feltro, catgut, cê.
ra laminada. cêra para incrustações .e
articulações, cêraa-colante, cintas para
fins clínicos. cintas umbelicais, colhe
res cortantes. compressas de tecidos
costótomos. curetas: dentes artificiais
dentaduras. depressores, dilatadores, duchas. drenas, duchas vaginais; elevadores. espartilhos. espéculos vaginais, es.
ponjas clinicas, estufas, espátulas, escapelos, escopros extratores, escavadores; tios 'de linho para feridas,' facas:
ganchos para músculos celafómetros
gazes. godivas. goivas. gêsso, grampos
para soturas, guta-percha; histerômetroa: irrigadores, instrumentos cirúrgicos para operações; ligaduras de cl.
nhamo. liquideis e pós para limpeza e
Polimento ara fins odontológicos, lixa.
luvas e dedeiras de borracha. limas para ossos lancetas; massas plásticas para
fins odontológiaoi. mascarai para anca
tesia, mesas de operações, mesas .para
curativos,. martelos artificiais; miara
dores, pés e braços artificiais. placas
para obturações de canais. porcelanas
protetores para seios, pincéis para gar
gania, pinças anatômicas, protetores;
rolos cirárgicos de lá de pau.' ruge e
rodu para desgaste dentário, retorcópio bugia, ruginas: andadeiras. safada.
raca, 3êda e crina para souturas, sacos
para gêlo e bolsas para agua quente,
sondas, seringas para lavagens e injeções, serras, serras para raquiotomis,
tampões higiênicos' preservativos, tiraleite, termômetros, tesouras. trepanas.
Malhas higiênicas; ventosas, verniz iso.
• lante para fins odontológicov
Classe 2
Adubos, ácidos sanitários. água desinfetantes e para fins sanitários, apanha
môsca e. Insetos (de goma e Empei ou
pa pe I ào ) . alca is bactericidas ba raticidas. earraoaticidas cresol, cresotali
na. creozoto. desodorantes • desmtetan-'
tes. - de funado, es. exterminadora , -IP
pragas e hervas daninhas f-sreeptilan
fira ernbrocações oara snirnAs .nwer
tos, farinha de - ossos

fatos, foraficldas. fungicidas, furn.gan
tes, glicose para fins veterinários, guanos, herbicidas, ansetifugos, larvicidas.
microbicidas. medicamentos 'para animais. aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários. petróleos sanitários: e
desinfetantes, papel tumegatórim pós
inseticidas. parasiticidas, fungicidas
desinfetantes, preparações e produtos
inseticidas, germicidat, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios aara
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais parae fins agi-Mo/ai,
horticulas. sanitrios e veterinários, sulfatos, superfostatos, 'vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, ani.
mais e bervas daninhas
Classe 3 .
Substâncias químicas, produtos e preparados para ' serem usados na medicina e
na farmácia
Classe 6
Ferramentas acionadas mecanicamente, e
suas partes integrantes, em particular,
partes de máquinas sujeitas a desgaste
ou' providas de superfícies deldeslizamento; buchas; mancais e suas partes
integrantes; esferas, rolos, anéis, dispositivos de guia; trilhos de deslize para
elementos' móveis de máquinas; guiasfios para máquinas testeis; rolos. anéis
de guia e carretéis para máquinas de fabricação'cle arame e de cabos de arame;
contra-pontas para tornos e maquinas de
retificar cilindros; barras; peças de comando para válvulas, em particular
eixos de arames Para motores 'de combustão; ferramentas de' tornear; ferra.
mantas de aplainar; brocas; lusas; h:ilhas
de serra;é . alargadores; rebolas: -discos
para máquinas agrafadeiras: raspadores
talhadeiras; facas; cisalhas; fieiras de
trefilar; matrizes; punções; gabaritos;
moldes de prensagem;,bocais e' bicos de
jato para substâncias altamente abrasi.
vas; bocais para jato de areia;' pás pra.
jataras para máquinas de arremessar
areia; bocais de jato de ar ou água para
brocas de perkiração profunda; sendo
todos os artigos supra especificados
partes de máquinas .

•

de penteados, petróleos, óleos para 08
cabelo creme revanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da
pele a "Maquilage". lepilatórios, desoadorantee, vinagre aromático, pó de arroz
e. ,talco perfumado Ou não, iepis para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar calos e olhos, carmim pala
o rosto e para. os lábios, sabão e creme
para barbeai, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lenrifricios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume; escêvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. 'saquinhos perfumado , preparados em pó, pasta. líquidos e tijolos
praa o tratamento' das unhas, dissolventes e vernizes, removedores dà macula, glicerina erkunada para os -cabelos
e preparados para . descoloir unhas.
cílios e pintas ou sinais atificiali, óleos
Termo n.° 723.665, de 9-11-65
Rubens Rezende Peres
Minas Gerais

Classe 41
Milho híbrido
Têrmo n.° 723.668, de 9-11-65
(Prorrogação)
Laboratório Hertape Ltda.
Minas Gerais

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço 'pálio, aço
:PRORROGAÇÃO
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês,' bronze em pó, bronze em
barra, em fio. chumbo em bruto . ou
InCliistria Brasileira
parcialm,aits 'preparado cimento metálico, cobalto, bruta au parcialmente
Class-e
trabalhado; "couraças. estanho- bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto Preparado medicamentoso veterinário
para fortificar cães
em barra, ferro manganês. ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabaTermo n.° 723.670, de 9-11-65
lhado. gusa temperado, gusa 'maleável,
Levy Publicidade Ltda,
!arainas de - metal, laN 12) fõlra, latão
Distrito Federal
em tõlha, latão em_ chapas. latão em
vergalhões, ligas' metálicas, amalhas,
magnésio, manganês, metais não trabts
tilados ou parcialtnente trabalhados, me: tais em massa, metais estampalos,
INDUSTRIA BRASILEIRA
- metais para sana. algum -d zinco
água le rosas. água de afluem& águo
.
Classe 32
' •
para barba loções e - tônicps para os i Para distinguir: Albuns. almanaques
cabelos e para a pele. brillíantina bata. ,anuários, - boletins.. catálogos. lornals.
riohna - harons" cosméticos, fixadores 'livros.- 'peças teatras' e rincenatografi.

CANIFORTOL.\.

Levy -Publicidade

•
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PublicaçãO feita de acbrdo com o art. 130 do Código da 'Propriedade Industrial. Da data da pubilcação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar auto oposições ao Departamento „
Madona! da Propriedade
• :Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do ra*istro requerido
cas, programas de rádio e- televisão,
publicações revistas, folhinhas -impres,, sas e programas circenses
Termo n.9 723.669, de 9-11-65
(Prorrogação)
Laboratório I--Lertape Ltcla
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO

Concentrado Mineral
Herlape.
Indústria Brasileirã.
Classe 2
•
Preparado mineral veterinário para estimular o crescimento e o metabolismo
normal dos animais
_Termo ri. 9 723.671, . de 9-11-65
Indústria e Comércio -de
Danytex
Confecções Ltda .
Rio Grande do Sul
'DANYTEX - Indústria e Comércio
de Confecções Ltda.
. Nome- comerciai
Termo n.° 723.672 .de 9-11-65
Serviço de „Enfermagem
SEP
Particular • Ltda .
Distrito Federal

S E P - Sçrviço
de Enfermagem Particular
•

n

Classe
•
Prestação de serviços, atendimentos particular e assistência médica em geral
Termos ns, 723.673 a 723.682, de
.
9-11-65
Banco da Província do Rio Grande do
Sul S. A.
Rio Grande- do Sul

CE3QyINCI
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
- Para distinguir: Absorventes, -acetona
ácidos. acetato& agentes quimicos . para
o tratamento e coloração de Nbras., te.
eidos, couros e cenlose,..agua eu. *1cool. , albumina, anilinas.alumen, alvaiade, alvelzmes, aluminio em pó, amo.
abico, Mti-incrustantes. anti-oxidantes
anfl-corrosivos ant'-detonantes, azotatos
agua acidulada para acumuladores. agua
oxigenada para fins industriis, monta.
banhos para galvanização, benzinas
benzo!. betumes. bicarbanato de sódio
de potássio composições para estinto
loa de -incêndio .cloro corrosivos, cro
us
matos. c-nrantes desco”antes dseincr
frrites, 3,8.10N/entes, emulsões fotogra-

ficas, enxofre, éter. esmaltes, fenol, fixador!' s. fluidos Para freios, tormol, tos..
fatos industrieis, fluoretos, tundantés p-a
ra -.-sO;da; gelatinas para 'to-togratiás e
pinturas, giz, glicerina, magnésio,. mer;
curto. nitratos, 'óxidos, oxidantes, óleos
para pintura, óleos de linhaça, produtos quimicos ara impressão, potassa in
dustriai. produtos para niquelar, pra.
tintas. prussiatos. reativos. removedores.
reveladores. - sais, secantes.
soda cáustica, soluções quimicas de uso
industrial, solventes. tintas em pó. At
duldas. sólidas . ou pastosas para me
leira... i erro. • paredes, fibras. 'talco Lá. dustrial. ; thiner vernizes 'e zarcão •,'
Classe 9
_ •.
Para, distinguir instrumentos musicais é
suas partes integrantes: Acordeão. bandolins, banjos, baterias, cordas para -ins:
melitáS 'musicais, cuicas, clarinetes, cavaquinhos, cornetas; estojos para . instrumentos musicais. gaitas. guitarras,
harmônios, órgãos. - pistão, pandeiros,
pianos; tambores,. violão e. violino
(jasse 8'
Para -distinguir: Artigos e aparelhos ele'.
tricos.,`eletrônicoi • em .geral,. aparelho
e artigos' para instalações elétricas, ele-,
tronicas e hidráulicas: conjunto de peças
elétricas' formando. aparelhos óticos. um.
talações e artigos' elétricos e eletronicos
para sutomóveis, -aparelhos e acessórios
para èádios . e 'tonógra lvs,' aparelhos . e
instrumentos- didáticos: instrismentos Clentificos, instrmbentos de recisão, acta
dadores elétricos, acumuladores elétricos, aspiradores elétricos, aspiradores de
pó, microscópios. .agulhas ara antenas,
aparelros de controle -e medida, apare
lhos de expurgo. ' aparelhos de ligaçao
para banheiros, aparelhos , de. ar estrige.
rado, i &parelhos de It -tensão. aparelhos
automáticos para • descarga de' água
• aparelhos de ar condicionado ..
Classe 7
Acitibadeira; anCinhos, e empilhádore. s
combinados, bombas parti- adubos. ceifadeiras, cultivadores, caldeiras e . vapor
para fins agrícolas, . escarrificadores, . f
cas para- máquinas agrícolas, , grades de
discos ou dentes, lança-chamas, máquinas para irrigação, máquinas _batedeiras,
mácminas sachadeiras. máquinas
noras, motoaraclas, ierneadeiras

'Ferino n. 723.687, de ,. 9-11-65 • .
moldagem 'para • fundições. pedras britadas, piche em bruto, pedra calcária, Klimax Ind . e Com, de Artefatos de
plantas medicinais, pedras_ em bruto,
Borracha Ltda .
S10 Paulo
quebracho. raizes vegetais, resinas, re.
sinas naturais, resíduos, testeis. silicio
- seivas, talco em bruto, xisto, xisto
betuminoso e silício
Termo n.9- 723.683, ide 9-11-65
Rit Produtos de Beleza Limitada
IND BRASILEIRA
Guanabara

T MINGBELT

•

Classe 31 '_
Para distinguir' os seguintes artigos pa.-a
veículos: Anéis : de vedação para junINDÚSTRIA BRASILEIRA
ções .,...-rruelas. barbantes, bujões, bnClasse 48 "
chas, barracas
de, campanha, zordas,
.
Para distinguir: Perfumes: essências lex: , .
tratos. -água de colônia. água de touca- correias de iransir, ; são, canaletas, codor. água de beleza, kjua de qtilna berturas : de lonas, diafragma para 'vedação, fitilhos, lonas, lonas para freios,
Termo n.° 723.684, de': 9-11-65 .- mangueiras. guarda-sol de praia, pestaAntoine Botieri nas, ta...'.põ:s, tubulações para veda.;:ies
São Paulo
e tendas
Termo : n.° 723.688, de 9-11-65
- Geraldo Lucio dos. Santos
. Minas
_ Gerais
INDÚSTP T A B P SILEIFIA
Classe- 41 •
Café cru cm grãos, café torrado, moído
• e empacotado
Claisse 42
Termo má 723.685, ele' 9-11-65/
Artigos da classe
Rosa 13árki Israel
Guanabara
Termo n. 9 723.689, -de- \ 9-11-1965
Fundição Bras:1 S . A.
São Paulo

13,9SSA-NOVA

ZÉ 00 P1NDUCA

MY FAIA BABY

••
• • Classe 36
Pará, distinguir: , Artigos_ de 'vestuários
e couPas Seitas em geral: Agasalhos
aventais: . 'alpargatas . anáguas. blusas.
botas, "botinas. • blusões: boinas; 'babadouroa bonés, capacetes: cartolas. - cara-.
ouças, casacão; coletes. 'capas, chales,
cachecols, calçados. - :cintos,
cintas,- combinações, - •eoruinhos, calças
de senhoras .e de. crianças. calções.ças. camisas. - Camisolas.' camisetas.
cuecas, • ceroulas, . colarinhos, cueiros,.
saias. Casacos, cririelos.. dominó& at bar,:
pes, fantasias. fardas para militares .colegiais. fraldai. galciclias:.- gravatas. ' porros, logos de lingerie.' jaquetas:- . laquês,
luvas,' ligas.' lenços, Mantôs.
maibc:.mantas, mandrião;' mantilhas:- D etetos, palas. penhoar: pulover. lerims
peugas.-..pouches. Polainas,:- pijamas.' PU:
nhos. perneiras.•-• quimonos, . regalos •
robe 'de thambre. :roupão,' sobretudos
suspensórios, saldas de banis. sandálias
:Meteres, shorts.: sungas. golas ou slacks
touca, turbantes.., ternos. uniformes
; Têrmo n.° 723.686, de 9-11-65
-Maria de Lourdes Orgollo Oliver
Guanabara ;

..Cãasse '4
Substâncias e produtos de :origem animal, . vegetal ou _mineral, em bruto ou
parcialmente :preparados: Abrasivos, em
bruto, argila - refrataria, astáltico em
prato, algodão em bruto, borracha em
bruto.. bauxita. benjoim-. breu. 'cantora
bruto. chifres, -"ceras- de plantas ceias
vegetais 'de -carnaúba. e alienei, crias
de.- cavalo, crina em geral, cortiça -ein
bruto, cascas ,.,vegetais,' espato, • ervas
medicinais: extratos . oleosos, estopas
enxofre, ; filhai, fibras :vegetais, flor0
secas, grafites, goma em bruto, granitc ARGUIA
em bruto. kieselghur. liquidas , de plantas, 'lates , em -; bruto' ou_ 'parcialmente
REPRESEbTAÇGES
preparados, minérios -metálicos, • madei.
ras em bruto ou. parcialmente Caba'
lhadas. • em tora& serradas e . aplainadas AGSNCIA QUEBRA411110S
mica: mármores em bruto.. óixdo de
Classe 33
manganes. • óleos sie 'ciscas -- vegetais
óleos em bruto ou parcialmente prepa: Representações, consignações, publi
, (fade, proçuradoeia e agenciamentos
_lados. • plombagina em • horto.. nó

'1)rorrogação

Industria Brasileira
Classe 8
Artigos da classe
Termo n.9 723.690, de 9-11.196%,,
Décii Bastos
Piauí

D E ti 1 O 8
04cio Bastã

Campo Maior - Pica
•- Classe

-, Café , torrado 'e moído
Tárnia 'n.9 723.692, de 9 - 11 - 1963
Ótica MaCélo Lida.
G-aanobara

'Classe 8 t.
'
óculos

,

o•
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MARCAS DEPOSITADAS
Ptibgegd10 feita de acdrdts eefie oÁrt. 130 do Códice:Ia Propriedade Industrial. Da data da publicação começari a .
siario • pitilq da 80 dteik paz* o derbeilkento do pedido. Dislate esse prazo poderio apresentar suas oposições ao Departament•
*agonia 11:1 P/Opidedatia 1áia1 . aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
ino a.° 723.691, de 9-11-1965
José Faustinc, dos Santos
Dliarof

re

Termo u.• 723.695, de 9-11-1961
Renovadora de Pneus Tamoio Ltda.
'São Paulo

TAM0111
IIIDÚSTRIA BRASILEIRn

Classe 39
êPneus
Têrmo n.! 723696, de 9-11-1965
Laboratoires Chauvin-Blache & Cit.
França
•

DéStRIA BRASILEIRA
Classe 3
Um produto farmacêutico ind:cado no
tratamento das opacidades do cristalino
Têrnua n.° 723.697, de 9-11-1965 •
13orPtór:os Pierre-Docta S.A.
Guanabara
• PRORROGACÃO

gancana.
Classe 36
Para distinguir: Artigos cif vestuário'
e roupas feitas . em gerai: Agasalhos
'aventais. alpargatas. snaguas; blusaa
botas, botinas. blusões boinas. babadouros, bonés capacetes. cartolas. cara•
puças. casacão. coletei. capas, chales
cachecols. calçados, druieus. chita:
datas. combinações. corpinhos. calças
de senhciras e de crianças calções. cal
•
•

•

çaa. camisas. candso as
camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
salas, casacos. dainelas. Iowmós. eChar

pes, fantasias tardas para militares ocb
legiais. fraldas. galocuas. gravatas gorroa. togas de lingerie. lauetps taques
luvas. ligas lenços. • m.intels meias
maiôs. mantas. mandrião. Tacanhas. paletós, palas. penhoar. pu:ovef pelertnaa.
peugas. pouches, aotainis pijama& punhos, perneiras. qutmonos. regalos.
robe de chambre. roup0.). sobretudos.
suspensórios, saldas de lana°. sandálias.
/meteres. short& sungas. atolar ar slarka
toucas, turbantes. remos, uniformes

dIACILIC
Indústria Brasileira
aasse 3

•

lk?. produto farmaceurico, indtdado
como antInevráigico
TêTmi a.* 723.698 • de 9-11.-1965
':Oreal
;rança
LES NUANCES ALEZANES
•

Masse 48

PertUtTleS, essências ex.
tratos. água de co'.6nia água de touca-

Pata

dor. água *de beleza ágt.a de quina
água de rosas. água de alfazema água
tiara barba. tacões e tónicos Para oe
cabelo" e ' para a Dele brilhantina bem
&una. "batons" cosméticos fixadores
de penteados. petróleos óleos seara CS
:44h4e-,U). creme evanescente. CTfIlles gor
duroaou • Domadas vara limpeza da
oele e -mactuillage- depilatórios demo
e vestidos .
dormites. vinagre aromático. ali de arroz
Termo a.° 723.694, de 9-11-1965
"é talco perfumado ou aio. tinis para
PananieriLana Comércio e Representa- Pestana e sobrancelhas oreparados Darei
ções Ltda.
eitbelezar clilas e olhos carmim vara
Guanabara
o rosco e tiara oti lábios sabão e creme
p
ara barbear. sabia liquido ~Nanado
ou não sabonetes flentifrictos esa pó
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos. gentes. va porizadores de verba
me: escóvas para dentes cabelos- unhas
RIA
BRASILEIRA
NIXISI;
'chias: dum de louro saquinhe Perhi
medo preparados em pó nega licrui
do • iii01016 Para O Meramente !bis unhas
Classe 10
dissolventes e vernizes removedores dr
Art:gos da classe
ettlablar glicerina perfumada nsm trs

PANAMERICANk

Si BLONDE
Classe 48
Para distinguir: É-Perfumes, essências extratos. água de colónia, ág .Aa de toucador, água de beleza, água de gama

água te rosas. água de a‘i. ezetra. água
para barba, loções e tônicos para os

PRORROGAÇÃO
PHOCEOL •

Classe 41
Café torrado e moldo
Tenni n.° 7-2-3.693, de 9-11-1965
Santana Modas Ltda.
Tuanabara.

cabelos e preparados Pare descolori
unhas. cílios e cantai, ou sinais artifi
ciais. óleos oara a pele
.99 723.699, de 9-11-1965
L'Oreal
França

cabelos e para a pele. brilhantina. bando lina. "batons" custriéta.ps, tocadores.
de penteados, petróleos. óleos para os
cabeio creme revanest.ecre cren .— gordurosos e pomadas para inw,eze da
pele a *maquitage - . lepitatóra.s, desci.

dorantee, vinagre aromático pó de arroz
e talco pertumado ou não. a • p:s para

pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar cibos e ollics, carmim pata
e rosto e Para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido pertumad:.
ou não, sabonetes, Ienritrizios CW po
pasta ou liquido, sais pertumedoa paró
banhos, pentes, vaporizadores ne pertu
me, escóvas para dentes, 'cabelos. inalas
e cibos. saquinhos pertumaJo. prepara
dás em pó, pasta. Ilbuidos e tiolos
praa o tratamento das unhas. dmoiventes e vernizes. removedores da cubada, glicerina erNimada para os cabeais
e preparados para descomr unhas
clhoi e:pintas ou sinais atificims, Óleos
• para a pele

Termo n.° 723.700, de 9-11-1965
Prince Jidosha Kogyo Kabushiki
Ka:sha
• jopão

PRINCE

pestana e sobranceiras, preparados para

embelezar cílios e olhos, cariam para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, dentifricios em pó.

pasta Pu liquido. sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, saqu altos perfumado, preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. disso].
ventes e yern:zes. recnovedores da cuti.
cula. glicerina perfumada para os cabe.
toá e preparados para descobrir unnas,
cílios e pintas ou s:nais artificiais, óleos
para 'a pele
—
Termo n.• 723.702 de 9-11-1965.
(Prorrogação)
Monsanto Company
Estados Un:dos da América

CHVISTRAND
• classe I
Polimerbs para formar cilamentos e II
bras sintéticas, substáncios e prepara.
ções químicas usadas nas indústrias, na
fotografia e nas anál:ses quírn:ca, saiu.
táncias e preparações quimicas anth
corrosivas e and-oxidantes
Termo n.° 723.703. de 9-11-4965
(Prorrogação)
Rpg — Buchhaltnng Aktiengesellschab
Suíça
•

•
INTR O
Clame 17

‘rtlgos para escritório, almofadas para
•annabos. airnotadas para tintas, abri-

dores de cartas. arquivos. borrachas,
*mas para matatiorrão. borrachas para

:cilas, brochas para desenhos. cofres.
:anetas. canetas tinteiro, canetas para
Iesenho, cortadores de papel. carbotios,
carabbadores, cola p ara papel
'madorra. compassas. cestos para coe-

•espondência desenhadores. duplicado.
.es datadores. estolas para 'desenhos,

•stokx, para canetas carolos com minas,
.saua-9.•05 estoier. para lápis. espetos.
Classe 6
Teares, maquinaria textd. maquinaria de •sriletes Para papéis furadores fitas
fiação, maquinaria de malharia t partes oark má q uinas de escrever (rabies
iam lapiseiras toma arábica. °tampem
ou peças para êsses artigos
hire& 15nts em, gerai la piseiras. me.
9 723.701, (h .- 9-11-1965
tttlfin! para a p ontar 'ápls minas para
r:Oreal
Ti-afites minas para penas. mai:umas de
•ia-revel macilentas' it calcular
'rança
NI

PROTELINE

ias de lomat magainas de multiplicar
nata gatos. porta tinteiros porta-Jarenlos nona lápis • nona canetas porta'amas, prenras orendedores de papem.

wreeveitie para pa peis perfuradores..
Classe 48
Canas raspaderio 4e borrões 'rendia
Para distinguir: Perfumes, essências. ex
mira mimeó g rafos tintas e tinteiro.
tratos, água de colônia, água de touca
cadar, água de beleza, água de quina. Termo n.9 723 . 704, dt 9-11-196Ç
Tantas Gral
água de rosas, água de altazeina. água
Gin-,hard
para barba, loções e tônicos para os
cabelos • e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons'', cosmét cos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para o: OVO. ~ali
cabelo, ceve reinvenescente, cremes gor.
durosos e pontadas para limpeza da
INDUSTRIA BRASILEIRA
pele e "enacyzilage-. deso.
Casse 36
!imantes, vinagre aromático. pó de arroz
Vesedes nialb,-s, h:asas e saiati
e talco perfumado ou não, láp is para

*
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Publicação letta de ~Mo com o art. »O do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
• Germe • prazo de CO elas para o deteraneato do pedido: 1242Tackte eia* !mulo poderão apreeemter á'sø.t opostçãee •o Departamento
Pa", da rropdadada Iliduetrtal *quê*s que ee Me arem • PreJltdiOadal 0021 111 OC41~10..10 teitistra refluarkla
e suas partes integrantes. Eleva>aas. caras, colas a frio e colas são incluídas
Termo n. 723.705, de' 9-11-63
Escadas rolontes. Esmeris. /V-Nsagabm em outras classes, para borracha, para
Tamas Graf
cortam:les; para marceneVos, para sapaGuanabara
de costurar, tricotar, bordar, moer
Iara
teiros, para vidros, pasta adf
Classe 36
carnes, verduras e triturar
Confecções 'de vestidos,:. malhas, blusas
mater:al plástico' e angeral
: Termo n.° 723.710, de 9-11-65
,e -saias
Novaes Automóveis Ltda.
Termo n.q 723.719, de /0-11-1965
.Termo n.°723.706, de 9-11-65
Guanabara
José Santana Passos
:,j Indústria e Comércio Telefix Ltda.
Bahia
Guanabara
•

t S

O-V é
- INDUVO'

E
A RRASILEMP/

Classe 21
Artigos da classe
Classe 7
Máqu'nas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes. Grande instrumentos ogrícilas, inclusive tratores
Classe 11
Ferramentas de tôda espécie (exceto
luando partes de máquinas) , ferragens' e
tutelaria em geral. Pequesos artigos de
metal quando não de outras classes
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes
Termo n. 723.707, de 9-11-65exceto máqu:nas e motores
Antonio Antunes
Rio de janeira Classe 28
,
Para'' distingnim Artefatos de material
plástico. e . de nylon: Recip:entes fabri.0
cados de • . material plástico,. revestimen;
tos confeccionados de-, substánáis
mais • e vegeta:s: Argolas açucareiros
Classe 41
armações para' &cios. bules, bandejas,
. Titulo de estabelecimento '
bases para , telefones, baldes. bacias bolTermo n.°'723.708, de _9-11-65
- chapai, cabos
Produtos Delgado 8 Porto Ltda.. . sas, caixas, carteiras,
Pára
ferramentas
utensílios,
cruzetas.
, Rio de janeiro
caixas. para acondicionamento . de ali•
.,CÊRA_LíQUID.A. mentos._ caixa de mater:al plástiCo Para
baterias, coadores, copos, canecas; conchas, capas 'para álbuns e para 'livros,
cálices, cestos, castiçais" para velas,
caixas ' pOra girafda de ibjetos, cartuINDÚSTRIA BRASILEIRA .
chos, coadores para chã. descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para.; soraetes,-- caiinhas de plástici
para . sorvetes, eolherinnas,' pasinhas,
Uasse
garfinhos: de ..plástico 'para soryetes, forArtigos da classe
ininbas clt plástico para sorvetes, discOs,
• Termo ti, 723.709, de 9-11-65
ernbreagen . de . material plástico, cabalajiè — Serviço de Assistência jurídica lagens,de • mater:al plástico
Para sorve.Imobiliária e Contábil
tts,, l',estojos' para objetos, espamas .de
Rio 'de janeiro
nylon,., esteiras, enfeites- para • autornóvais, -Massas anti-ruidos. escoadores de
pratos, 'funis. , fôrmas . para . doces, fitas
para . bolsas, acas, guarnições . guarninições para porta-blocoi. guamiçáes
Classe ,50
para rquidificadOres e para batedeiras
cle .frutas- e legumes, , gearnições de. maArtigos da classe
terial plásticO para utensílios e eibletOà.
Termos mi'. '723.711 a 723.715, de
guarnições para bolsas. garfos, - galerias
10-11-1965
para cortinas, . ferro . laminados, plásIrmãos Mareelino
ticos
. lanche:ras, mantegueiras, ' malas
Bahia
orinóis, prendedores de roupas.- puxadores de móveiS,. - pires, Pratos,. palitei,de casinha', .pedras • pomes artigos protetores para documentos, puxadores de -água para uso domés:ica.

Pastelaria Pinguim

"AlMill"

SAJIC

AutopAN

• Classe 6
.
.
Motores e suas partes integrastes. Acessórios para automóveis. Bombas: de ar..
comprimido, lubrificantes e Combustives
bombas de . qazolina • e água para automóveis. Máquinas para fins industrias

•

pneumáticos. suportes _de clisniblo, uso
tones de .partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicaçllo aos fios telegráficos e telefb- .
cucos, travadores de porta, tigejaa,
tubos, tampas de borracha para conta.
gatas. tinas de borracha para _claboraçie
cirúrgicos 'atira operações.' liquidas e
de subeincias guilWcas , j
Classe . 50
Impressos, e—propaganda da firma em .
geral- •
Termo n.9 '723.720,' de 10-11-1965
Companhia Bahiana de'.-Empreesdimea•
tos e Partic:pações
Bahia

CLUBE 00 GURI
Classe '41
Torre 4ação e Moagem de cafè
—
Termos ns. 723.716 a 723.718, de
10-11-1965 .
--Irmais.Marcelino
Bahia

AUTOPAN:
SALVADOR-BANIA

•

Classes: 33, 41, 42, 43. 49,e 50
Título aie Estabelecimento
Título- de Estabelecimento Termo n.2 723.7.1, de 10-11-196/
Queiroz
Cardoso Ltda.
Bahia

r

4.1.11W

BIGORRILHO
LANCHES
RESTAURANTE'

" Classe 33 --Titulo de 'Es-tabeiecimento
SALVADOR — BA.
-••
•
• Classe '39
Para 'distinguir:: •Artetatos de. borracha.
borracha. - artefatos:: de • Oorracha .: para,
Classe 41
Veiculos. artefatos de. :borracha te,
Titulo de 'Estabelecimento _
cluidds- ein 'outras . classes: Arruelas. , ar.
golas. amortecedores.' assentos': para ca.
Termo n.o 723.722,- de 10-11-1965
deitas, borrachas para aros. Patentes di
B. Alistar
i
buchas
cofre. , buchas de estabilizad,...
Bahia
buchas, para lutado, batente de pária
batente de chassis, bicos para Mamadei.
D1SBRAM
ras, braçadeiras, bocais. 'mata . para IS
Wh:intik • borracha: para carrinhos IndusSALVADOR-BA'
triais, • borracha .• Para amorteeedores
bainhas de Porrnctia para rédeas • cochur
ras de ar.. chupetas." cor.
de motoi. câmaras
Classes: 28, 36 e 49
Met massiços de borracha, • cabo. : -para
Titulo de Estabelecimento
'ferres:lentas. : chuveiros, calço, de bar.
racha, chapas e centros de mesa. cor.
Termo 1.1.9 723.723, de 10-11-1965
das ie borracha. .cápsulas' de, borracha
para centro de 'mesa: calços de borra- hMB — Promoções Publicitárias Ltda.
Boh'a
cha para máquinas. , copos de borrachr
dedeiras:.
desenrupideiraa
keit:il.',
para:
discos de mesa.- descanso ware pratos • SANTA CCARA
•acoatos, 4501"i:dos.. .esguichoa • • estrados
espolias de , borracha em isuebraJactc
PROMOÇÕES
para torneiras.. fios de borracha lisos
fôrmas de borracha. guarnições .• para
SALVADOR lancheiras para escolares,. laminas de
borracha • Para degraus,' listas de borra.
dia para ¡aneles e para Porta.. itaçói,
de . too:irradia. manoplas. ma,..anetas oro
Setores para para-lamas ..oracetore•

Classe 50
.
Titulo- de Eslabelecimento
para-choques. pedal de acelerPdoe. ,pe --- Termo n.9 723.724, de 10-11-1965
dat de partida petas cara -batizas Sisalbras S.A. Comércio e indús
bratinhos pneumáticos. - pontas èe . boi
Bahia
Porta;copos, .porta-niques, porta-notai,. móveis. guarnições . de borracha • pare
porta L documentos. placas, rebites rodi
' imbu
automóveis:: gUarnições Pare ve
nhas. recipientes, suportes, suportes- para' racho • para ',bengalas e, • mule'ite ; rodai
guardanaPos, saleiro, tubos; tiaelaSa ma ONU. • ,. rocliz,ue .;•, revestimentos 'de
tuboS para anipolas. -tubos pára Strin., borracha. rodas de: áorrachs parir asif.,,
t:17'..s ;' travessas,. tipos de, material, plás-. veia, sanfonas de, vácuo, suportei . de
motor. sapatas do pedal de Sretsue..tm-.
tico, '.sacolas, 'sacos. Saqu:nliosa
isoledor. Am portti. acad.
•para 'acondiciinrkaento, vaa 11; ,/1- I *embalo
•

'
(
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MAPRCAS DEPOSITADAS
oie
Publicação grita de %.WINdo ema o art. 130 de 041.1go da Propriedade Industrial. Da data da publicação oomeçarã a
~et • prazo da 89 dias para

4

dettainiento do pedido. Durante ame praas poderão apresentar suas opoeições ao Departamento

Melena' da Psopcionleds liatimistrial aqueles que se Julgarem prejudicadas com a ° pacamão do registro requerido

n.9 723.733, de 10-11-1965
trabacalera do Brasil S.A. Comercial e Sisalbra 3.A. Comércio e Indústria
Bahia
Agrícola
!Sabia

efernti, n.° 723.725: de 10-11-1965

kal'acakra do Bram a A,
cairel ~da •

•

LIRAMA
IND. BRAS.

Termo n.° 723.739, de 10-11-1965
Metalúrgica Maru Ltda.
São Paulo

Termo n.0 723.749, de 10-11-1965
EM-DE — Engenharia, Montagens e
Instalações Ltda.
São Paulo

MARU
mias tri a Mra si leira

JIM — Dl
Ind. Brasileira

•

Nome Comercial
Tersno n.9 723.726, de 10-11-1065
Tecidos Salvador S.A.
Bahia

aosse 4
Sisal
Termo n.9 723.734, de 10-11-1965
Indústria de Malhas Vencedora Ltda.
São Paulo

TECIDOS SALVADOR SP1

VElnr
Ind.. arjat *I ra

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, caraTECIDOS
puças, casac.ão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
„SALVAD O R
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 50
impressos. timbres e propaganda da ças, camisas. camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
firma em geral
01.
saias, casacos, chinelos, dominós. acharTermo n.° 723.728, de 10-11-1965
pes, fantasias, fardas para militares,' co' Sisalbras S.A. Comércio c Indústria legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorBahia
ros, jogos dt !ingeria, jaquetas, lagues,
luvas, ligas, lenços, mantas. meias,
maiôs, mantas. mandribo, 'mastilhas. maletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, guimonos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos,
Classe 4
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
Sinal
sueteres, aborta. sungas, stolas ou slacks.
toucas, turbantts, ternos, uniformes
"—Termos na. 723.729 e 723.30, de
e vestidos
10-11-1965
Tabacalera do Brasil S.A. Comercial e
Termo n.0 723.735, de 1041-1965
Agrícola
Auto Pôsto Floresta de Americanópolis
Bahia
Limitada
São Paulo
Nome Comercial
1. Termo n.9 723.727. de 10-114965 -Tecidos Salvador S.A.
Balda

7

SERRINHA
IND.- BRAS

'Classe 13
Bijouterias e artigos de adôrno
Termo n.9 723.740, de 10-11-1965
Sorveteria Turista Ltda.
São Paulo

TURISTA
Cad. Brasileira
Classe 41
Sorveras
Termo n.9 723.744, de 10-11-1965
Solar do Cão Sociedade Cifil
São Pau!o

SOLAR DO CIO

PaullenC avi tal
Classe 33
Titulo
Termo n.° 723.745, de 10-11-1965
Solar do Cão Sociedade Civil
São Paulo

p_o_u_a to cio,
Ind. Brasileira

Classe 41
Para distinguir: Carnes e aves frescas
refrigeradas ou congemdas, salgados
embutidos, salsicharia, sa/amaria, linguas, miudos de animais e de aves.
Frutas. legumes, cereais, peixes. gordo
,as e óleos vegetais 'e animais, campos.
tos hidrogenegados ou não. Laticinios.
banhas, margarinas vegetais e animais
condimentos e essências alimentícias,
alimentos para animais e aves. Todos
FLORESTA DE
os sub-produtos de tais artigos. Bisca/
AME1bICANOPOLIS
tos, balas, chocolates e doces, tarlahas
IND. BRAS
pastas. cremes, flocos e pós alimenticios. Café solúvel ou não, chá e demais
Classe 47
•
difusões alimenticias
Classe 50
impressos e propaganda da firma em Petróteo e seus derivados, não incluído.
Termo n.9 723.746. de 10-11-1965
e moutras classes
geral
Acaiaca — Comissária, Importação e
Termo
n.9
Exportação Ltdo.
723.736. de 10-11-1961
rClasse 44
São Pati!o
Perfumaria
Xanrhina
Lido.
Charutos, cigarros, cigarrilhas, fumos
São Paulo
"Neto faia ou em corda. tabaco mana*CAIADA faturado ou não
XANTRIN
Termos as. 723.731 e 723.732, de
10-11-1965
Classe 48
EXPORTA 0 DT
Sisalbtas S.A. Comércio e Indústria
Produtos
e
artigos
de
perfumaria
e
Bahia
Nome 'Comercial
toucador
Termo n.9 723.748. de 10-11-1965
Termo n.9 723.737, de 10-11-1965
Cosega — Cobranças e Serviços Gerais
Empresa Cina Guarujá Ltda.
de Admin:stração Sociedade Civil
São Paulo
São Paulo
—

TABA CALERA

á

.

coassla,
noomil o t

SISALBRIn
IND. BRAS.

Classe 50
1 [W-ressoa e propaganda -da arma em
geral
.
Classe 4
Sisal

JARIJJ4
Classe 8
Filmes revelados

COsgoA
S. Paulo...0 apitai
Classe 33
Tsíulo

Classe 16
Para ,iistinguir: Materiais paar construçõea e decorações: Argamassas, argils.
areia, azulejos. batentes, balaustres, blocos de c'insdo, blocos para pavimentação. calhas, cimento. cal, cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos; colunas
chapas para coberturas, caixas dágna,
caixas de descarga para etixos, edificações premoidadas, estuque, emulsão de
base asfáltico estacas. esimadrias, estruturas wetálicas para construções, lama.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages, lageotas, material iso.
lante•contra frio C calor, manaras, massas para revestimentos de paredes, mauíras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argammssas de cimento e cal. hidráulica, padrequiho, produts betuminosos. impermeabiliza:ates liquida:, ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
vimentação, peças ornamentais de cl n
tnento ou gesso para tetos e paredes.
papel para torrar casas, massas antiácidos par. uso nas construções, parqueias portas, portões. pisos, soleiras
para portas, tildo& tubos de concreta
telhas, tacos, tubos de ventilação, iam.
ques de cimento Vigas, vigamentos
vitrôs
Termo n.* 723.750, de 10-11-1965
Indústria e Comércio
Autosom
Eletrônica Ltda.
'São Paulo

aUTOSOM

Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir. Veiculas e suas parte.
, ategrantes: Aras para bicicletas auto.
mlwris auto-camtahões aviões, amortecedores. alavancas de cambio. braços.
',regues, braços para veiculas bicicletas, carrinhos de mão e carretas camiihonetes carros ambulantes, caminhões.
•..arros. tratores carros.beraos carrostanques, carros-irrigadores, carros. car-ocas. carrocerias chassis, chapas cieralares para vetculos cabos de veiculas
-.-orredicos. para veiculox direção desli-mdeiras, estribos escadas rolanes s elendores para asszgeiros e ara carga,
rnoates para carros eixos de direção.
tretos, fronteiras para veiculas guidão.
locomotivas, lanchas motociclos, molas
motocicletas morocaroas moto Furgões.
rodas oara bicicletas raios para bicicletas reboques, radialores para veiculo,
manivelas. navios ónibus pnra -choques.
eara-lamas. para -brisas pedais Pantões
-odas para V Piellina selins tr'cleles d
para veiculo:: vagões velocipe• -rantes •
les. varetas ie contróle do abando' •
sceleradot tróleis trotribus varaes
carros e toletes pare carros'

DIÁRIO OFICIAL '(Seção III)

er'ça4e.èa 19

Abril de 1966 :191
MT,

IrgelV•

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acedo cons o art. 130 do dàlgo da Propriedade Inchtstrial. Da data da publicação, começará a
Corno 0 pruo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante &se prazo poderão 1..giesentr suas opotpões ao Departamento
Macional dás Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registre requerido
Termo n.° 723.751. de 10-11-1965 I Termo n.9 723.753, de 10-11-1965
• Ter-mo n.o 723.757, de 10-11-1965
• Termo n.° 723.761, de 10-11-1965
São Paulo
i"Peterson" Industrial e Mercantil Ltda. Agro — Ter — Agro Territorial Ltda.
>cauã Auto Peças Ltda.
São Paulo
São Paulo
São Paulo
_
"DOMAR"
Classe 21
Ind. Brasileira
"AGRO—TER "
Alavanca de freio, amortecedores, anteInd. Brasileira
Classe 41
•
paros, barras de eixo, barras de fre:os,
Lanches de leite, mortadela, presunto
braçadeiras *. de eixo, braçadeiras de •
Classe 33 queijo, sals:chas, salame, roz-bife e
mola, capotas, carrocerias, moias e
Administração de bens, compra e venda
• churrascos
paralamosde imóvel.,
Termo n.° 723.762, de 10-11-65
Termos as. 723.754 a 723.755, de
Termo n.° 723.758, de 10-11-1965 "Peterson" Industrial e Mercantil Ltda.
.10-11-1965
Ramalhão Indústria de Sacos de Papel
São Paulo
. Mansur Indústria e Comércio de
Limitada
Bebidas Lido.
São Paulo
-"PETERSON
Minas Cera'-s.
-

rtf

•

Ind., Brasileira

"RMIALE10"

Ind. Brasileira
Classe 38
Sacos de papel
Termo u.° 723159; de 10-11-1965 .
, • Bijouter:os' Saretty Ltda.

São Paulo
. Classe .21
- Para distinguir: Veículos e suas . partes
Integrantes: Aros para _bicicletas, auto' móveis. auto-caminhões. aviões. amove
tecedores, alavancas de cãmbio,
MAN SUR
breques. braços , para .veiculos, Wide1140. .BRASILEIRA
. tas, carrinhos cie mão e -carretas es.mi
•
nhonetes. carros ambulantes. camin'iões.
(.:lasse 42
carros. tratores. carros-berços .carros• tanques. carros-irrigadoea carros, car- Para distinguir. Aguardentes. aperiti. oças. carrocerias. chassis, chapas cir- vos. 'anis. bitter , brandy conhaque. Cer
culares . para veículos. cubos 'de.velculos, vejas fernet. genebra. /ala kumel. rico,
corrediços para veiculos. i desfie res. nectar. Ounch. pimperniint. rhum
gadeiras. eStritios, escadas rolantes. ele- sucos dd trutas sem alcool vinhas vez
. vadores para passageiro e Para carga. • muth. vinhos espumantes, vinhos
engates para carros. eixos de direçãcs
quinados e whtsky
freios. •tronteiras para veiculos, guidão:
ClasSe 43
•
locomotivas, lanchas. aixoc i cics »molas.
motocicletas. enotocargas. azoto furgões. Aguas minerais. ages gasosas artifi'bebidas espumantes sem álcool:
• manivela. navios Ônibus para-choques. 'mais.na,
gasosa. essenclas para retripara-lamas. para-brisas. -pedais pantões. guara.
.rodas para bicicletas.... raios *Ira birice. garantes, refrescos, refrigerantes: sodas.
, sucos de trutas e xaropes
tas. reboque radiadores..oara vetculos.
rodas para veictilos telins. r'ciclos.- ti
Termo n.° 723.756, de 10-11-1965
rantes Para veículos Jaq3es velocipes Cooperativa de Laticínios do Vale do
3es, varetas de contrõle do /togados e
Paranapanema
• 'acelerador tróleis • troieibus. varaes de
São Paulo
carros: toletes ,sara carros
'
Termo n. o 723.752, de 10-11-1965

Valparaiso Representações e Planejamento Ltda.
- São Paulo

VAL PARAISO
IUD BRASILEIRA

Case 23
.
Para "distinquir . , tecidos - -ela, geral. tecidos para confecções erii gerar Para ta.
pe arias-i e pára 'artigos , 'de' cama e
mesa: Algodão. alpaca.. cânhamo; Cetim. caroa: ras :Turas' Fazendas : e tecidos de lá . eiti peças,. 'luta, le'rsey linho.
avlon. p aco . paro. percalrm_. rami seda
natural tryil ps o'ásticps. recedps impes- • meáveis. tecuini,.i)ano couro e •
. veludos .

-

"SAREPTY"
. Ind. Brasileira
•
Classe 13—
Adereços de metais preciosos 'semi,

Preciosos e suas 11111tatMs. adereços . de
pedras preciosas e suas inutasões, adôr
nos de 'metais preciosos semi areciosos
e suas imitações, alianças anéis,
gos de . tantssia els' metais • -precloSsa
Palagandans se o iais preciosos ou
semi-preme:aos is-rdelas de metais pra
'sonos beriocries de melai ..ireciosos
arincos de zs prec ioso, ou une,.
p reciosn . bules de metais preciosos
carteiras de Metais preciosos, colarei
de metais preciosos ou semi•wecipsot
contas de metais preciosas copo. de
metais preciosos. dedais ele meta s pre.
ciosos diamantes lapidados, tio de Ouro
fio ' de prata. tivelas . de metais preciosos, gal eeteiras e metais preciosos Jóias.
jóias falsas lantejola.s de iriesils ore
ciosos medalha: de metais , preciosas
semi-preciosos e suas imitaeões palitos
3e, ouro, pedras preciosas para tóia, pe.
dias semi-Preciosas Para Was Perola$

. Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparAhos;
eletrônicos: alto-falantes, antenas, aguihas para fonógrafos, amplificadores,
bobinas para rádios e televisões, aparelhos paar contrõle de sons, condensadores, aparelhos de comunicação interna, diais, discos gravados, aparenos de
freqüência modulada, • lomigrafos, gravadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatísticos e eletrônicos de '(1
alta freqüência que funcionam can válvulas, máquinas falantes, aparelhos de
receptores de 'sons, rádios, rádios fonógrafos, aparelhos de televisão, sincronizadores, selecionadorea- transformadores de sons, toca-discos automáti
cos , ou não, transmissores transistores,
Válvulas para rádios e televisões
1.7-rimo n.° 723.763, de 10-11-65

José M nczuk
São Paulo

"FELIZ"
Brasíleirg

• Classe &

Biscos
Termo n,° 723 . 764, de 10-11-65—
Empório Beka Ltda.
•
São Paulo
•

e imitações de pérolas pratos de me' 93EICA."
tais preciosos serviços de ehã , e de café
_ Ind.. Bra.alleira
de metais Precioso s . serviç..e de icot
de .metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso.. serv,-,eide' salada
. Casse 4/
de frutas de metal precioso, serviços de Alcachofras, aletria, alho. espargos.sorvete de metal • precioso. sopeiras , de açúcar. alimentos para animais, amido.
metal precioso, raças de metais preelp amendmis. ameixas, "amendoim, araruta.
soa. -talheres de metais preciosos
arroz- atum. aveia, avelãs, azeite, azei;
hulos_ • de metal. ,tortual/nas la pidada* e tonas banha. baCarmu. batatas. baias.
.
vasos de 'metais preciosos
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha, •
mie em pó e em grão. camarão, canela,
• Termo. n.° 723.760 de 10-11-1965
•Crislur — Distribuidora de Bebidas ela pau e em pó. cacau, carnes. ch&
corar:leias, chocolates, confeitos. cravo,
Limitada
Jereais cominho. creme de leite. cremes
"CRISLUR n
atimentlelos. croquetes, compotas can.
• Ind.. Brasileira
qica. coalhada, castanha. cebola. condimentos coara alimentos. odorantes.
Glasse' 42
AgUardeate* aperiti- oáouriços. dendê. doces, doces de frui
"ara
cer- tas- espinafre emèncias alimentares.
vos. aair. bitter brancl y , conhaquelicogenebra
gin,
kumel,
'Nadas, ervilhas ensovas. extrato de te,/elas temei
res. ;lactar, punch pimperinint. •rhurn. mate, farinhas alimentícias, favas. fé.
sucos dd trutas sem lcoo: vinhos uer- -mias. flocos farelo, fermentos, feijão,
figos. frios, frutas secas naturais e ale.
cauth. vinhos espumantes. vinhos
Classe 41
.adzadas: glicose, goma de mascar. gec.
(rumado . ^ whisky
condensado
e
Cremes leite cru', em pó
duras. gránulos. grão. de bica gelatina.
•
São Pau/o
fresca
e
ralado
manteiga;
goiabada, _geléias, berma doce, Iram
Bar r Lanches Domar Ltd& .
e r....sue'jão

AtiO,

•1918 Tdrça-feira 1):
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aqueles quase palparam prejudicados e= a eateeédiA) do registro requerido

mate, hortaliças, lagostas. linguaa, frite
condensado, leite em pó. legume ao
imanserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
me alimentícias, mariscas, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, masa de tomate, mete melado, mate, mas.
ma para mingaus, atalhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, ao.
sea, &soe ~estiveis, ostras ovai.
pau, paios, pralinés. pimenta, pós para
pudins. Wide*, peixes, presumas, pa•
da, petit-pois. pastilhas pinas pudins:
queijos, rações balanceadas para sal,
mala, requeijões, sal, saga. sardinhas.
sanduidies. salsichas. salame., sopas ar
latadas, sorvetes suco de tomates e de
frutas: torradas. tapioca. ~aras. talha.
rim tremoços, tortas tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
ar
Termo n.° 723.765, de 10-11-65
Fábrica de Sabão Savona Ltda.
São Paulo

"SISCOA"
Ind. Brasileira
Classe 46
Sabão
Termo n.• 723.768, de 10-11-65
Imb91 Indústria Mecânica de Brinquedos
'Sacos Ltda.
São Paulo

peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneira*, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres, aborta, sungas, golas ou alaria,.
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Têrtno n.° 723.769, de 10-11-65
Panificadora "400" Ltda.
São Paulo
* 400 *

Ind.. Braalleirr

Classe 41
Pão
Termo a,9 723.770, de 10-11-65
Rrisucama qui Oficina de Refrigerarão
Ltda.
São Paulo

Térmo n.9 723.778, de 10-11-65
Termo n.° 723.782. de 10-11-65
Bar e Lanches Tstrela D'Ouro Ltda. Conner — Filmes Produções Cinemat•
São Paulo
gráficas Ltda.
E spiai&

DIOURO
Indo Brasileira

C 00PBR—PILMES
Ciasse 42
.bra sil eira
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
vos. an:z, bater, brandy, conhaque; cerClasse 8
vejas fernet, genebra, gin, kumel, lico- Para distinguir: Produção, redução, se.
res, nectar, punch pipermint, rhum, produço, difuso de filmes artísticos, pis.
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
blicitários, culturais e sociais
mouth, vinhos espumantes, vinhos
Têmo
n.° 723.783, de 10-1145
quinados e wh:sky
Artefatos de Madeira Sesga Ltda.
Termo n.° 723.779, de 10-11-65
São Paulo
Felt — Propaganda Ltd?
São Paulo
sesSOI
FEL?
:n d. Brasileira

Classe 33
-Termo a.° 723.771, de 10-1145
Farmácia Parque Esplanada Ltda.
São Paulo

15

àa,

stlia

I. Classe 3
wIlIBOL"
Para distinguir como marca genérica
Ind. Brasileira
produtos farmacêuticos
Classe 49
Termo n.9 723.772, de 10-11-65
Automóveis, aviões de brinquedo, berCia. Paulista de Roupas
cinhos, bonecas, bonecos, bolas para
São Paulo
todos os esportes, bilhares, dominós, jogos de futebol de mesa, luras para es..
• Pg IE BOTOP •
porte, patins, petecas, trens, tômbolas e
tnd. Brasileira
tamboretes
Têrmo n.° 723.767. de 10-11-65.
. Classe 49
Magnefil Indtistr:a e Comércio de Cobre
Ltda.
•
Automóveis, avies de brinquedo, berciSão Paulo
nhos, bonecas, bonecos, bolas para todos
j,os esportes bilhares, carrocinhas, dorni94AGNEFIT.."
damas, jogos de futebol de mesa,
Ind. Bram leira ;! nós.
luvas para esporte patine, patinetes, peClasse 8
iscas, tômbolas, tênis e trens
Fios para eletricidade
Termo n.° 723.773, de 10-11-65
José Rotir gues de F4Pme
Termo n. 9 723.76S, de 10-11-65
Hadad Ltda.
Vainer
DI-PROMDIRE9
São Paulo

g nono Ia

ind.

Brasileira

Casse 21
Para distinguir: Veiculo' e suas -partes
Integrantes: Aros para bicicletas auto.
móveis auto-caminhões aviões, amortecedores, alavancas de cambio. braços

Classe 40
Acolchoados para camas e para aio.
veia, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis •
berços, biombos, cabides, cadeiras.
mas. canapés. catres, colchões, colchões
de molas cômodas. conversadeiras, cio
sins, clivam, enxergões, escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guarda.
cômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar. mobilias de quartis
poltronas, prateleiras sofás e
solas-cama estofados
Termo n.9 723.784, de 10-11-65
Perfei-Som Produções SOnoras Ltda.
São Paulo

engate* para carros eixos de direção
freios. fronteiras para veteulos quidL,

loão Farinha
São. 2 lulo

Ind. R1441s`fflisra
Consertos de aparelhos de refrigeração

São Paulo

Classe 2,
Cartazes, letreiors e tabuletas
Tênno a, 723.780, de 10-11-65
Traem — Transportes Rodoviários
Ltda,
São Paulo

BISEI
Ind. BraetlSi

brequea, braços para velculos. biciclePERPEI-Mg
tas. carrinhos de mão e carreta, caias
Ind. Brasileira
c:floretes carros ambulantes, caminhões
carros tratores, carros-berços carro:sClasse 8
ten:fusa. carros-irrigadores, carros. cair Para distinguir: Gravaço de sons es
roças, carrocerias chassis. chapas de fitas magnéticas, discos e filmes, jingliis
-talares nora veiculo& cabos de veiculo: publicitários para cinema, rádio e telas
corredios pane veleulos. direção des11
visão, filmes e equipamentos
ladeiras. estribos, escadas rolante ele.
Termo n.° 723.785 .de 10-11-65
vadores para assapemos e ara cansa
locomotivrip lanchas motociclos mola.
motocicleta& motocaroas Moto furgões
rodas para :sicicietas rales para Weide
:as reboaues. radiadores narra veiculo
manivelas. navios Ónibus para-choques
,ara - laraas. oara-hrisas [sedais pantões
^odas tiara veiculo* ae:Ins tricicies ti

tante, oara veículos. vagões velocioe
varetas de contrÔle do &voador
Ind.. Brasileira
Titulo
scelerador assina troleibus varas, dr
Classe 36
carros e toletes pare carro.
Tênno n.9 723.774. de 10-11-65
Para distinguir: Artigos de vestuários
e Admiaistrar*- de
Termo n.° 723.781. de 10-11-65
e roupas feitas em geral: Aaasaihns, SLannon Ciência
Classe 41
Seguros Lula.
Irmos Daleffi
aventais. alpargatas. anáguas, blusas,
Para
distinguir:
Doce de leite e passa
São
Paulo
botas, botinas, blusões, boinas,' baba"SBAMON't
quinha
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraInd.. Brasileix.
puças, casacão. coletes, capas. chales.
Termo n,9 723.786, de 10-11-65
Classe 33
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
Pan:ficadora CI1ae de Deus Ltda.
de seguros
Aiirs'nistração
cintas, combinações, corpinhos. calças
São Paulo
Termo n.° 723.775, -de 10-11-65
de senhoras e de crianças, calções. calSimão Transportes Gerais Ltda.
ças, camisas, camisolas, camisetas.
;IDADE DE DEUS
São Paulo
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
:nd. Brasileira
salas, casacos, chinelos, dominós, echarpes, fantasias, fardas para militares, coC1::sse 41
SI1110
legiais, fraldas, galochas. gravstu. gorInd. Brasileira
gos dt lingerie, jaquetas, tiques,
Pant
dist
uatcr:
Substand,:s aba: ai.
Cl.tsse 36
;
cias
panificadas.
notacluncute: Nes
zer ligaa, lenços, mantes, meias,
33
Classe
1Para
t'r: Camisas. cuecas. aborta. 'busns h-linchas. baios. Iwnas. doces
anates, mandribo, mantilhas. maia
Transporte
de
cargas
por
rotim
• niiranas • calcas
mãs. senboar, vitimei'. Vacinas.
le confeitos
Classes: 32 e 33

t
ler

•
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MARÇAS DEPOSITADAS
, .
Pargiesido feita de scórdet com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data depublieação começará a

suares * prazo de GO tias para o deferimento do pedido. Durante &sim prazo poderio apresentai suas oposições ao Departamento
off registro C:aquecido
listspaledrails ánitstatrlal aqueles que se ;:ilgarera prejudicados com a coso•
•
.
peugas, pouches, polainas, pijamas. pu- Termo n.° 723.794, de 1041-65
Engenheiros ConSultoies
tihos, • perneiras. quimonós, • regalos. 'Omega
Ltda.
robe de chambre, rOlpão, sObretudos,
São Paula
suspensórios, saídas debanho, sandálias
sueteres,-shorts. sungas, stolas ou siado
%TECIA .toucas, turbantes, ternos. uniformes
EN
•
IROS
e vestidos
'ON
ORES
IIrDA
, Termo n. 723.790 ,de 10-11-65' .
Nome civil
MalibU — Veículos 'e Peças, Comercial
e Importadora Limitada
Termo n. 9 723.795. de 10-11-65
São Paulo
John Wilson da Costa.
São Paulo
M6~

•
. Termo n.°.723.787, de -10-11-65 •
Confecções Conquista Ltda.'
•
São Paulo
,

CONQUISTA

Ind. Brasileira;,_

Classe :' 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para. confecções em gerai. 'nitra
- tapes.srias e para artigos de cama e
meu:: Algodão. alpaca:..cãilbainO,
tim, Carbá. sasinairas, fazendas e' tesidos em lã em peças, juta, jersey, linho'. nylon, pacO-paco, percalina. rami
ravon, seda natural, : tecidos , plásticos
tecidos : impermeáveis. tecidos de pane
couro e . veludoi •
Termo n. 9 723.788, de 10-11-65
Confecções Monassa Ltda.
São Paulo
)11014 AS
Iri ctus

t

Bz:usi rei r'-‘,

Para distinguir: Artigos de' . vestuários
• roupas feitas em geral: ãgasal'aos
aventais.. a.parcatas, anáguas.' ,olusas
•botas, botinas. blusões. boinas, bebe'
duros. bonés, capacetes.. cartolas. carapuças. casaCao. coletes.. capas, chale&
cachecol& calçados. . chapéus,.. ditos
cintas. combinações, caminhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cai
---- tes.- camisas, camisolas, camisetas.
cuecas,. ceroulas. colarinhos. .cueiros,
. saias, casacos, chinelos, dominós, acharpra. fantasias. fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gorros logos de angerie, jaquetas lague&
luvas, ligas,. lenços. mantem. -meia&
mátós.' mantas,. mandrião, mantlhas. paletós.. palas. penhoar. pulciver. pelerinas,
'pragas. ponches, polainas,' pijamas. pu.
nh.. perneiras,. gulasonos, . regalo&
rqbe de chambre. roupão, -sobretudos.
sus pensórios. saldas de banhO, sandálias,
sviteres. aborta sungas. stolaa ou. alarás.
tules, • toucas, turbantes. ternos. uniformei .e vestidoi Termo ti.° 723.789, de 10-11-65
Modas Rocaille ;Ltda.
São Paulo

•• R 0.0 A. I : L
.

E

•Braeileira

-Classe 36

•

•

MALIBU
INDUSTRIA BRASILEIRA
"

Classe 21.
Para distinguir:- Velmilos e suas partes
integrantes: Aros 'para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões,: amortecedores,' alavancas de câmbio barcos..
breques. braços para veículos • bicicletas, carrinhos 'de 'mão e carretas. .sami1..honetes, carros ambulantes..camlniaões.
:amos.. tratores, carrosberços.., • carros- •
:tanques. carros-irrigadoes. 'carros. caraçais. earrocerias. chassis... chapas
_miares para veictdos. cubo de veículos.:
corrediços pára 'veículos, direção.
gadeiras..estriboa . escadas ' rolantes.'- ele-.
vadores para -passageiros e "Rara carga.
engates- para • carros.' eixos 'de direção-freios. - fronteiras : para veículos, guidrso,locomotivas, lanchas., motociclos, niolas
motocicletas.- motocargas: . moto furgões.
manivelas. .navios: ónibus, _para-choques.'
para-lamas, ,para-brisas. pedai& panrões
rodas -para -bicicletas...raios. vara
reboque.,.. ra&adoreS para veículos,
rocias para ,veiculos. cricklos,..0
rantes. ,para. veicules. va .i ões velocipe,
eles, varetas de contrõle do afogador e
acelerador,. tróleis.- troleibus. ,varaes Cie
, carros. toletes .para , sarros ,' .
Termo n.° 723.791,' de 10-11-65
Estly Confecções, Ltda.'
São Paulo (
-

ESTLT
•
Ciasse 36
• Artigos da classt
Termo n.° 723.792, de 10-11-65 f
Comissária de,. Despachos Recupero
Ltda,
São Paulo

Para distinguir: • Artigos . 4 vestuários,
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
. aventais. olpargatas, - anaguas, blusas,
botas, botinas, blusões,' boinas, babaa'
raPsi!el rO
" LICBu
douros. • bonés. capacetes. cartolas; caraClasse
38
puças. . casacão, coletes, capas, • chales.
Artigos da classe
cachecols,• calçados. , chapéus, cintos,
cintas, combinações, corp:nhos. calças' • Termo n. Q 72<793. de' 10-11-65
de senhoras e de .crianças, • calções. cal- Repronaé
"P-odutos Eletrônicos Ltda.
ças. cannsas„. • camisolas , comiseras
São Paulo
cuecas, ceroulas ,. rolannhos. • cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, echarREP*RON/C
pes, fantasias, fardas pára militares'. 'coInd. Brasileira
legiais, fraldas. galoehas gravatas:0ov
ros. logos de ..lingerie, laritietas,2 laoue.
Classe 49.,
luvas, ligas,. lenços, mantôs. • meias.
maiôs. mantas, mandrião.•mantilhas, pa• Brinquedos e -paSsa'wrapos infantis
juvenis •
letós, palas, penhoar, puloVer, pelerinas

Termo n. , 723..800, de .10-111965
- Laticínios :Minhotà- Ltda. 'São P.aulo-

-Ind.. Brasileira
Classe 41
Leite, 'queijo, •requeijão,
qualhada e'yoguht s •
•"Termo n, 0 723.801„ de' 10-11,1965 '
Mercearia e Bar jardim . jaçatià.
, Ltda
São Paulo

BRASIL AVÍCOLA

-IncLi Brasileira
, Classe 32

••

"JAÇANP

Artigos da classe
Classe 41Lanches de aliche mortadela, 'presunto. ,
Termo' n. 9 723.796. de 10-11-65
Maumarc — Indústria e Comerdo de queijo, salsichas, roz-b:le e churrascos •
Molas Lida i
Tei in 'o n. 9 723.802, 'de 10-14-1965
São Paulo
Padaria e Confeitaria Imperial Ltda.
'
São Panlo
~11~111~1~1~....~.::::4;

Classe 11
= Artigos' da ..classe
.. Termo n, 9 723;797, ' de 10-11-65
Repionac — Prodntos Eletrônicos Ltda.
São Paulo ,

)15P-BONIC
Brasileira

- Ind.

Classe 8
Artigos ,da .classe
Termo n.° 723.798. de 10-11-65
Maitiry-Promoção, Divulgacão e
Noticia Ltda,
•
São Paulo

wITEERIAL*
Ind. Brasileira
Classe 41 ..
Pão. —
Termo n. 9 723.803. '.'de 10-11-1965
Bputique Paulista -- •New Ltda.
São Paulo

)raeilei

'PAIIInISTA —NEWS".
Ind..
rs

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas etn .geral: Agasalhos,
aventais. alpargatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douras, bonés, capacetes,' cartolas, carapuças.' casacão, coletes. 'capas, chales,
eachecols, calçados, . chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças .
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas. camisetas, Nome comercial
cuecas, .ceroulas, colar:nhos, cueiros,
saias, NI sacos, chinelos, dominós, acharTerrn on 9 723.799. de 10-51-65
Maitiry-Promoção, Divulgação e\-- pes, .fsatasias, fardas para militares, co.
Nsecies Ltda.
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorSão Paulo
ros, jogos dt lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, onandribo, mastilhas. mas
letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas pouches, polainas, pijamas, p.i.
perneiras, quimonos, regalos, .
robe - de chambre, roupão, sobretudos, ,.•
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas,' stolas ou siada, •
• Cotz e as,l , turbantts. ternos., uniformes
e vestidos
Térnii n.° 723.804, de 10-11-1965
Raul Honoro
São Paulo

,MAITIRY-PROMOÇÃO:
I VULGAGÃO E
NOTICIAS LTDA. N.

/lAITIRY],
•IND. BRASILEIRA

t!,

Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais.
livros. peças teatra2s e cinematoráficas. programas de rádio e televisão,
publicssões revistas, folhinhas impressas e programas circenses

osniRiARA
Classe 8
'Artigos e .aparelhos elétrlcosi

11920
mima-

it•Çlt-fnira 154

DIÁRIO OFICIAL (Seçâo III)

Abril de 1966

MARCAS DEPOSITADAS
Pio little da amflrdts Miá o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da date, da publicação começará a
~ui o ~O da 30 dias para o deferi:Mento do pedido. Dbreonta asse prazo poderio apresentar auaa oposições ao Depertaraanti
~mut da ProprledaC3 Dalhattrial aquelas que as julgarem prejudicados com a concamão do registro requerido
1 Têrmo a.8 723.810, de 10-11-1965
armários para banheiro e para roupas
Thor Comissões e Representações Ltda. usadas, almotadas. acolchoados para
São Paulo
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas domiciliares. berços, biombos.
."IRS'S LAGOAS*
cadeiras. carrinhos para chã e cale.
"TEOR*
, ind. Brasileira
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Ind. -Brasileira
para sala de jantar e saia de visita&
Classe 41
conjuntos para terraços, jardim e praia,
Pão
Classe 33
canil:atos de amados e gabinetes para
Comissões e representaVie
Tármo n.• 723.806, de 10-11-1965
copa e cosinaa. camas, cabides, cadeiras
geeánica Comercia/ Wani-Diesel Ltda.
Termo 1.9 723.811, de 10-11-1965
giratórias. cadeiras de balanço, caixas
São Paulo
Indústria e Comércio de Doces Danny de rádios colchões, colcheia de molas.
Limitada
dispensas, divisões, clivam discotecas
warn—lasssve
São Paulo
de madeira, espreguiçadeiras, escrivana
abas. estantes, guarda-roupas, mesas.
Ind.. Brasileira
mesinha& mezinhas para rádio e talem.
onormyn
solo, mezinhas para televisão, molduras
Ind.Wasileira
Classe 21
para quadros. porta-retratos. poltronas
Para distinguir: Veiculo' e suas partes
poltronas-camas, prateleiras. porta•chaClasse 41
Integrantes: Aros para bicicletas, autotravesseiros e
móvel& auto-caminhões, aviões, amor- Bolos, bolachas, doces de leite simples pau& sofás, sofás-camas.
vitrines
alavancas de câmbio. barcos. cremes, chocolates, marmelada, gi:ababraços para velculos, bidcle- da, doce de coco balas, torrões, pralints Termo n.• 723.fd. de 10-11-1965
drops e caromelos
Seguros Weichert S .A.
bak carrinhos de mão e carretas. camiSão Paulo
nhonetes, carros ambulantes. camiaões. Termo n.9 723.812, de 10-11-1965
Zorro& tratores, carros-berços. carrosCandelária
Magazine
Ltda.
tanques. carros-irrigadoes, carros, carSão Paulo
eça., carrocerias. chassis, chapas abadarei para veiculos, cubos de veiculo&
galkiVira
corrediços para' veiculos. direção.
cadeiras. estribos, escadas rolantes, ele.'
Classe 36'
vadat*: para passageiros e para carga:
çagates para carros, eixos de direção. Para distinguir: Artigos de vestuários
freios, fronteiras para veiculo& guidão. e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Classes: 33 e 38
• locomotivas, lanchas. motociclos, molas. aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
motoddetas. motocargas. moto furgões botas, botinas, blusões, boinas, baba- Consertos e administração de seguros
e artefatos de papel
Manivelas, navios: Ónibus. para-choques. douros, bonés, capacetes, cartolas, carafiara-lamas. para-brisas, pedais. pantões. puças, casacão, coletes, capas, chales, Têrmo a.0 723.816, de 10-11.1965
todea para bicicletas.. mios para bicicle- cachecols, - calçados, chapéus, cintos,
Casa Perez Ltda.
tas reboque. rachadores para veiculo& cintas, combinações, corpinhos, calças
São Paulo
rodas para veiculas. selins. triciclos, ti. de senhorave de crianças, calções, calrentes para veiculos. vagões, velocipe- ças, camisas, camisolas, camisetas,
CASA PEREZ IEDA]
dea, varetas de contrõle do afogador fr cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
z acelerador. tróleis, troleibus. varaes de saias, casacos, chinelos, dominós, achar.*
carros. toletes oara :erros
pes, fantasias, fardas para militares, coNome Comercial
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorTerm.) n.o 723.807, de 10-11-1965 ros, jogos dt 'ingeria, jaquetas, laquês,
723.817. de 10-11-196.5—
Têrmo
n.•
Lanersa Equipamentos Lira:tada
luvas, ligas, lenços, mantos, meias,
Industrial
'e Comercial Etil Ltda.
São Paulo
mates, mantas, mandribo, mastilhas, maSão Paulo
letós, palas, penhoar, pulover, palatina&
"LANERSA"
peugas, pouches. polainas, pijamas, puBrasileira
nhos, perneiras, qufmonos, regalos.
w ADnJár
Classe 6
robe de chambre, roupão, sobretudos,
111 d4 Brasileira
Macacos hidráulicos, máquinas opera- lasPettaórios , saídas de banho, sandálias,
• trizes. máquinos para mr.deira. motores sueteres. shorts, sugas, atolas ou siado,
, elétricis. motores e gasol:nt, Motoras.,
ternos, uniformes
Classe 5'
óleo, rebitadeiras, tesouras para funilei- toucas, turbantts,
e vestidos
roa, tornos para madeira e mecânicos,
Aço em bruto, aço preparado, aço
Têrmo
723.813. de 10-11-1965
alavancas, máquinas compressoras,
doce, aço para tipos, aço fundido aço
Pinturas "Brasil-Roma" Lula
amassadieras de concret oe barro
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
São Paulo
refinado. 'bronze, bronze em bruto ou
Termo n.r 723.808. de 10-11-1965
parcialmente trabalhado, bronze de
Transportadora Carava..* Ltda,
"BRASIL-ROMA"
manganês, bronze em pó, bronze em
São Paulo
Ind. Brasileira.
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Classe
33
parcialmente preparado cimento me"CARAVANA"
Pinturas
Ind. Braaileira
tálico. cobalto, bruto ou parcialmente
nTêrmo n.• 723.814, de 10-11-1965
trabalhado, couraças. estanho bruto' ou
Classe 33
Mundo dis Móveis Ltda.
parcialmente trabalsado. tarro em bruto
São Paulo
em barra. ferro manganês. ferro velho,
Transportes de mercadt.rias
l
gusa em bruto ou parcialmente trabaTêmio a.9 723.809, de 10-11.1965
lhado, gusa temperado, gusa maleável.
(MUNDO DOS
Eugenia Bloque Solar
lâminas de nista'. lata em rólra. latão
MOVEIS
São Paulo
em Rilha, latão em chapas, latão em
Ind. Brasilelra
vergalhões, ligas metálicas. ',malhas
“BRASINIJA"
:Massa 40
.
magnésio, manganês. metais não trabaBraevietra
Móveis em geral, de metal. vidro. ,if lhados ou parcialmente trabalhados, meClasse 3€
tais em massa. metais esvair:paios,
NO. *madeira estofados ou não brios
Calças
metais para soas:, niquele
alva móveis para escritórios: Armário&
Irkrtno n.9 723.805 de 10-11-1965
Panificador° Três Lagoas Ltda.
São Paulo

ínv)

•

Termo n.9 723.818, de 10-11-1965
Stardiesel Auti Peças Limitada
São Paulo

"STARDIESEL"
Ind. Brasileiro
Classe 33
Consertos e lavagens de veiculo*
Termo n.0 723.819, de 10-11-1965
Luiz Rocco Cacolheiro
São Paulo

KIPAREW
Classe 33
Unia °Cultural
Termo n.9 723.820, de 10-11-1965
Saio Hirsch
São Paulo
Classe 36
Confecções em geral
Tèrmo n.• 723.821, de 10-11-1965
Indústrias Quimicas Brown S.A.
São Paulo

INIOSTRIAÚ QUIMICASI.
BROWN S.A.
Nime Comercial
Tèrmo n.a 723.822. de 1041-1965
Alfonso Maniata
São Paulo

9

Induatria Brasileir"?
Clame 16 Para distinguir: Materiais piar contraCães e decorações: Argamassas, argila,
areia. enleios, batentes. balaustrai Mo'
co. de cimato. blocos para pavimenta.
çao. calhas, cimento. cal. cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos: colunam
-impas para coberturas, caixas tláqua.
caixas de desgarro para ethros edificatece premoidadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadriar. estria.
Puras metálicas para construções. Lamelas da metal ladrilhos. landhis. luvas
le junção Iriam baratas. material. Mo*
bate contra frio e calor. manaras. massas para revestimentos de paredes, ma.
letras para construções, mosaicos, pra.
lutos de base asfáltico, produtos para
'ornar irmsermeablbsantes as argamassas de cimento e cal hidráulica. pedrr
julho. produts betunfinosoa. impermeabillzmites
ou sob outras formas

revestimentos e outros como nas
.4:na:unção, peça? ornamentais de d•
'r.ento ou aesso- para tetos e paredes
•
oara torrar casas. massas and.
%ridos p ara use nas . construções par.
a.eras nortaa nortebea pisos. soleira
"ara orPas. Motos tubos de concreto
• Nas "ens tobos de ventilação. tais
sue. de cimento "as, vigamentos
Meta

. Publkago feita de acdrdo com o art. 130 do COdigo da Rirm4cligte 101Strial." Da - data da pàilonlio cámstara a 42~, G vazo de GO dras Piro 6 der ~ do 1104446;044t0: àsse fruo Máto ap.rgssaisr suas Csx;SteGes a0 rel~:
3(raalGna1 the lítmpriedada indugrisi aluelss ano sé tritiarera r.;tríjtaggsdos com a concessão do rapam ri!~
,
desenho, cortadores de 'papel, carbonos, paz facilitar o • arranque dos motores, Micos, máquinas de fabricar ; papel, 6#1. 1
caiiinbos,.carimbadores, cola para papel, ,siraqs • de . segmento, autolubrificadores, quinas para 'o fabrieo, de fumo, máquia
caiadores, compasscjs, •: cestos para' .Cor- arietes, aparelhos 'para mistuass de com- nas para fabricarsgelo, ' máquinas paro
respondência, desenhadores, - : dunlicado- bustíveis, de motores' á explosão„ má- fabricar, telas: de , arame... guilhotinas,
rers datadores, estojos para desenhos, quinas de abrir chantas, máquinas afia- guindastes,, ,• geradores de'. eletricidade,
estojos para canetas, estojos com minas,, dosas para feriarner.tas de cortes, . má- guindastes,' geradores para 'corrente coaesquadros, estojos para lápis, : espetos, quinas para • arquea0a de embalagens e tisna: e 'alternada,' geradores' de ^eletriciRE
L.E
estiletes para papéis; furadores.' - fitas volumes,. Máquinas para afiar, máquinas dade, máquinas: nasa. galvanoplastia, gaas •.
_ Di ga tria
para máquinas . de eicrevesss"."grafitea para ajustar, . máquinas de atarrachar, zeificadores.- de líquidos :• 'combustiveiss
•,,,
'para, lapiseiras, goma arábica, grampea- batedeiras, bielas, bombas de • óleo, bra- guinchos; injetores para"' carburadores, •
dores, 'lápis em . gral, lapiseiras,. ma- ços, burrinhos, blocos. de -motores, bron- máquinas , de impressão, • fôrnos indus•
Classe 36
• Calçados em geral:. Alpercatas, botas, quinas para •aPontar lápis, minas para zinas, blocos,, barras, bombas de ar com- triais (farnalhas). máquinas Insuflado-a
botinhas, botinas, chinelos, galochas, grafites, minas para ' penas, máquinas de primido, . bombas lubrificantes,' bombas ras, máquinas limadoras, máquinas para
lavar
'vasilhames
'em
geral,
-.máquinas
escrever,
'máquinas
•
de
calcular,
maquilubrificantes,
bombas
de
circulação.
bom.
• polainaS, perneiras, sandálias, sapatos e,
a de sanar, máquinas de multiplicar, bas de cámustivel para motores, .bombas para' fabricação de bebidas refrigerantes, desprtivs e tamancos
mata-gatos, porta-tinteiros, porte-carim- de água .41 - gasolina Para automóveis, de água . . gazeificadas, maquinas 'de arbos, porta-lápis, • porta-canetas, porta. 'lombas hidráulicas, bombas . centrifugas, rolhar e tatripar garrafas: máquins . para
Termo s., 723.824 . de' 10-11-1965
Dicalbrás Distribuidora Brasileira de - cartas, prensas, prendedores . de 'papéis, rotativas, de . deslocamento e a í)1Stão, Sng.arráfár , bebidas • e liquidas, máquinas
réguas; raspadeiras de borrões, atendia bombas ,eltricas, bombas 'para llíquidos, para 'colagem ,dos , rótulos • em . vasilhaCalçados Ltda.
percevejos . para Papéis; perfuradoras, para , pressão hidráulica e para compres-, mes, máquinas para fermentar e Mistus
São Paulo
para- mitneógrafõs, tintas e tinteiros sões, bombas elétricas para' pneumáticos, rar 'bebidas, juntas : Universais para :con(lasse ,40
brunidores para •"' cereais, máquinas ba- dutas d'água_ de , motores- e máquinas,•
Moveis geral , de, metal, .vklr.o,.•sde tedeiras, máquinas brunidoras, máquinas laminadores a frio e a quente pára aço
_FAMILIA OALÇOKOURO
aço, :madeira, estofados' mi alio, inchu. para bordas,„ máquinas :betoneiras, crua e otitroa metais, lançadeiras, lubrificadoIndliettia. Brasileira
sive móveis • ara escritórios: Armários., zetas, cilindros, " câmbios,' . cabeçotes, : ça- reS centrífugos, 'snáquin-as de lavar pra- .
arniários - para banheiro : e para roupas misas,s,sárter de embreagena, cárter,
tos. e roupas„, máquinas lixadoras, ama':
usadas, almoedas; :'acedclsoados
Motor,- ,comutadores,' - cubos de placas cacos, . mancais. • motores elétricas, mea-:.
lasse 36
móveis, bancos,"
.'
. moinhos =
balcões, banquetas. de ',embreagens, Cu l atras de- cilindro do cidras,
Calçados em geral: Alpercatas, botas, bandejai: domiciliares. berços, biombos. motor, •caixas de lubrificação, carbura- para 'cereais, , maçarocas, marteloes
botinhas, botinas, chinelos, galochas, po- cadeiras. Carrrinhor• para 'chá e café dores. cabeçotes do cilindro, máquinas lacasess motores, mancais,•. pasa brocas; ,
conjuntos , 'para --dormitórios.: conSintos Para 'cortar. frios, • Corrias, carteias,: ca- motores . de combusta'o. interna; motores" :
. lainas, perneiras, sandálias,. sapatos,
pára saia :de jantar -e •: setia.-de taltaa. deias • cartantea para entalhar,. camisas diesel:. Macacos para brocas macacos de": •
sapatos desportivos e tamancos
conjuntos 'pára terraços, jardim . * prata, para cilindros, ,cardans, máquinas cata- rõscass de parafusos e hidráulicos. mana
Termo n. 0 ,723.825, de 10-11-1965
conjuntas de
e gabinetes :paia doras. caldeiras,- máquirias de costura, cais de -roletas,' : molá.'s,. Molas" . de'. vala'
jcalbrás Distribuidora Brasileira de COO e casinhaarmários
mandris, magnatas pára. maiores; •. •
camas, cabides, cadeira" máquinas adaptadas :.na : cianstrução^., e •
Calçados Ltda. giratórias,. . cadeir
as de' balanço, csisS conservação' ..de "'estradas, corte de _ma- Magnetes -.ele igniçãa, rneCanismo im as•
São Paulo
de rádios, colchões,' colchões de Moias deiras •e, carretas, .máquinas 'para cortar pulsioriador • dOS diferencial, Mineração;
multiplicadores máquinas .61Sturadoras
dispensas., 'divisões. &vau. (baitaca& e . amo carne e -legumes.' máquinas
,
• •..
de madeira, • espreguiçadeiras, -eactiveni, sificadoras,•máquinas. de Scontar,, máqui- de barro- e '.concreto.' máquinas para mas •
POLOLORk
abas, estantes, • guarda-roupas, 'meus. nas para' cortar, máquinas compressoras,
máquinas-Tgara.' movimento : de •
, tne^sizhas, mesinhas para' rádio e takvi- carretéis," máquinas', cravadeiras, carnei- terra, máquinas :Pará moldagem. picados: • Indústria Brasileira
ros
hidráulicos,
máquinas
para
:
fabricar
sio,. mesinha,* -Para- televisão. "Inolduclo
de, forragens, . pinhões," pistões de motor;
" • politrizes. motores a. explosão, a .. compara quadros, . porta-retratos. • poltronas, canhões, máquinas para , fabricar cigarClasse 36
poltronas-cearas, prateleiras, porta-cila- ros; máquinas para tirar cortiça, distila bustão interna e . elétricas, prensas, por.- Calçados em geral: Alpercata; botas, Péus. sofás, sofás-camas, ' travesseiros • : e buidores de gasolina, dispositivos de ar- ções.: plainas^ de mesa, plainas limadosas, '
botinhas, botinas, chinelos, galochas, povitrines''
ranque. diferencial, disoositivos de igni- placas . pára ttSrnos,' prensas hidráulicas,,
lainas, perneiras, sandálias; sapatos,
Termo.
723.829, de 10.41-1965' ção elétrica para motores; dinam6s, dra- máquinas para panificação e máquinas sapatos desportivos e tamancos
Hosp:tal 'e Maternidade Nossa Senhora gas, desnatadeiras para manteiga. des. para.sfabricação massas alimentícias,
fibradores de cana e forragem, máquinas Máquinas para fabricação- de papel, pon723.826
e
723.828,
de.
do Bom Parto S.Ã.
Termos na.
desempalhadoras, máquinas debulhado- tes, gigantes, : platinados spara ' veiculo*, • •
São Paulo
10-11-1.965 -ras, descascadoras, desintegradoras, má- inos, pedais' de alavancas, de 'embreaa
--- Sociedade Importadora e
quinas distribuidoras de concreto e - bar- gens, planetárias, de parafusos- sem . fim s
ROSPI TAL F., MATER.
Comercial Lida
ro, espuladeiras, eixos de direção, eixos e de sodái, 'polias, Máquinas pára olaria,
São Paula
NI DA DE _ NOSSA
de transmissão, embreagens, engraxado. máquinas : Pulverizadorás,'', máquinas de
receptásulas,"-rolos, -roletas, ressalrei centrífugos para forjas, engenhos •
SWHORA DO BOM
tos .:repulsionadores ,' de rolamentos e/
de
cana,
expremedeiras
para
manteiga,
PARTO n/A. •
engrenagens para mancais, engrenagens rolos, "rolarnentoS,- aparelhos rsedutores de
de cremalheiras, engrenagens para eixos consumo de gasolina, , retentores de • gras,
• ‘ Nome Comercial
de manivelas, engrenagens de parafusos xa„, .de óleo e de ,' cilindro.. redutores Id.
sem fitn, engrenagens de distribuição. Ienciosos,-) máquinas -de '—rosquear...- máa
Thai° n,9 723.827, de 10-11-1961 . engrenagens multiplicadoras, =•esteiras quinas rotativas para usinar. ferro,.. aço sl
(Prorrogaçãi)
transportadoras • elevadores hidráulicos, es. bronze, máquinas para rotular, :reguÁ:
•Gebrueder Buhler
exaustores- de forjas, :eatneris, espulas, Iodares, serras mecânicas, segmentos
Suissa
máquinas encanatórias, máquinas ensa- pistões,- . engrenagens e parafusos sena •I• .
cadoral, elevadoras,' máquinas ensaca- fim; silendásoss- satélites, 'separadores
dosas, devedoras, Máquinas de esculpir, graxa,. óleo e cilindro, • máquinas' iscas ',.:
diafrágtnas, engrenagens de' 'arraiando domas ^máquinas para : serrar,' máquinas
das Válvulas. maquinas empilhadeiras, salgadeiras para • manteiga, teares, •
máquinas para estaleiros, -eixos- de co- binas; Corcedeirai, : tesouras rotativas, -te.
mando, engrenagens para eixos de co- Somas , : mecânicas, -^tôrnos revolver,. tórs
Classe 6
mando kke válvulas e para eixo de ma, nas mecânicos,' trilhas,. tupiasS, tranchas,-•
Para distinguir máquinas para indústrias nivelas, máquinas 'de 1 estampar, cáqui-. tiraritea,'":, . transportadores ^autcánâticos
ta.
exteis em geral, máquinas e suas partes nas de esticar, máquinas para escavação paia alta 'e baixa pressão, ,
s
• Classe 17
Artigos parí escritório. almofadas para 'ntegrantes para, fins industriais; más de terra, máquinas , para extração • de ”adelraa, ' tnáqUing 'Para te rraplanagem, • '`•
. tuchos de válvulas''
carimbos, almofadas para tintas, abri- ruirias de precisão; maquias .operatrizes. óleos. - filtros para limpeza do' motor, tságuinai de
' dores 'de cartas,. arquivos, bos,achas. notares e suas partes; peças para 'vei- filtros para óleos, foles de-. forjas, Ire- máquinas para indústrias de tecidos, ma' berços para mataborrão; borrachas para a/dos:alavancas, alternadores. acelera- sas, fusos, fornalhas .para ,fundição, fura- quinas para •. tecidos de tapeçarias, mi-.'
'-:máquinas térmica*,
,
colas, brochas para desenhos, cofres -Is res. anéis de islão, 'anéis \ de esferas deiras, forjas, máquinas para furar- e quinas trituradoras,
canetas, canetas tinteiro,,. canetas para J7ra rolamentos, anéib de óleo, anéis centrar fornalhas rara tratamentos te- Ocminas de 11.aricar. .márminaS de tricos,
Termo n.' 723.823, de 10-11-1965
Discalbrás DistribuSdora Brasileira de
Calçados Ltda.
São Paulo
•
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Publicitai° Mn de aokIrdo soa o art. 130 ia Código da Propriedade Industrial. Da data da ptiblicaçÃo começará a
ereer atraso de dl dias para_ o deferimento do miado. Dbrante Ilsse prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento
Racional. da Propriedade IndrAtrIal aqueles que se julgarem prbStuileznos com a concessão do registro requerido
ter, máquinas urdideiras, valvulas para nhonetes, carros ambulantes.

Motores, válvulas de aspiração. transportadores mecânicos, velas de ignição
Para motores, virabrequins, ventoinhas e
máquinas ventiladoras
•
tênno n.o 723.830, de 10-11-1965
(Prorrogaçãi)
Correntes e Engrenagens Corogacê
S.A. Indústria e Comércio
São Paulo
_

PRORROGAÇA0 •
CORAGACI . 4

lindkiairia Brachaira

,
.• Classe 11
Ferragens, ferramentas de telda espécie.
eutelaria em geral e outris art:gos de
metal a saber: Alicates, alavancas; arde metal, abridores de latas..
mações de
arame liso ou farpado, assadeiras. açuos; brocas, bigornas, baixelas,
reijas, bacias, baldes, bimlxmieres;
bules; cadinhos, cadeados, .castiçais, colheres para pedreiros. corredias, cabides:
Chaves; cremones, chaVes de parafusos.
sonexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
acari. chaves de fenda, chaves isgIesa,
(gabações, canecas, aipos. cac.hepots.
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de al:mentos,
caldeirões, caçarolas, cheiras. cateteisag,. conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgu:chos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma&iras; formões. bicas, ferro para cortai
apim, ferrolhis, facas, bbcões, te:•bauras ferro comum a carvão, feruteiras,
is, fôrmas para doces, freios para
estradas de terro, frig:deiras; ganchos,
grelhas. garças, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias; limas, laminas, Broreiros latas de lixo;
Jarras; machad:ahas, molas para porta,
molas Pêra venezianas, martelos, Jarretas. mátrizes; navalhas; puas; pás, pregos, parafusos, picões, porta-gélo; poseiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos nara p:as, rebites, regadores; serviços de chã e café.
serras, garrotei, sachos, gacarrolha; tesouras, talheres. adhadeiras, torqueze,
tenazes, Cavadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pinas de correr, taças,
travessas, turibulos; vastos. vessillvtmes

=d

carros, tratores, carros-beiços, caos:estanques. carros-Irrigodoes, carros, caroças. carracerias, chassis, chapas circulares para veiculos. cubos de veiculas.
corrediços para veículos, direção. dealigadeiras, estribos. escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de . digeçao.
freios, fronteiras para vetci.los, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, moias.
motocicletas. motocargas. moto furgões
manivelas, navios. ônibus. para-choques.
para-lamas. para-brisas. pedais. panteras.
rodas para bicicletas,, cakw para Mcicletu. reboque. radiadores para ¡atados
rodas para veiculos..selins. trviclos. tirantes para veiculas, vagões vekreiPe•
dei, varetas de controle do alagados- e
acelerador, tróleis, troleibas, varares de
carros. toletes oura mrrus
Termo n.9 723.832. de 10-11-1965
Bebidolándia Co:nércio de Bebidas .em
Geral Ltda.
São Paulo

Termos na. ' 723.835 e 723.836, de.
10-11-1965
• Bechira Mestria e Comércio S.A.
•
São Paulo

BEBI DDLAN DIA
Classe 42
Para distinguir; Aguardentes, aperitivos. an:z. bitter. .randy. conhaque, cervejas, fernet. genebra, Qin. kumel, licores. flertar, pune() pipermint, rhuni.
roucos de frutas sem álcool. vinbus, ver.
meuth, vinhos espumantes. vinhos
quinados e wh:sky
•
Termia as. 723.833 e 723.834, de
10-11,-1965
Beghán Indústria e Comércio S.A.
São Paulo

06•01.11 ••MtNè

Classe 11
.
Peças metálicas .estampadas
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões. amortecedores, alavancas de câmbio bacacu,
breques, braços para veiculo& biticletas. carrinhos de mão e. carretas -.4111nhonetes. carros ambulantes, candoSões.
carros, tratores, carros-berçoa, carros=quem. carros-irrigadoes, carros. altnas, carrocerlas, duais. chapas • circulares para veículos, cubos de veículos,
'.
C verruma
corrediços para veicula" direção, des11Têrmo n.9 723.831, de 10-11-1965
qadelras. estribos, escadas rolantes, eleAzecar S.A. Indústria e Comércio vadores para passageiros e para carga.
São Paulo
engates para carros, eixos . de direção.
freios. fronteiras para +micuim guidão.
11 C A /I
icecomotivas. lancha% motociclo& molas.
Indústria BraeilPita.
motocicletas. motocargas. moto furgões.
manivelas, navios, ónibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, patões.
Ciaste 21
idas para bicicletas.. raios viera Nair>
Para distinguir: Veiculas, suas nades tas, reboque. mandonas Darei veículos
integrantes: Aros tiara. lacicktas.
de..
rodas para versados. selins •riciclas tiamáveis, auto-caminhões. aviões. . amor- rantes para veiculas. vagões velocipetecedores: alavancas .de cámbio. barcos.
vareta* de contrále do ifooredor a
breques. imos para vektdoa bidde- acelerador. tróleis rroirebus ...arpes de
carrinhos de mão e carretas, mau- i
circos. toletes i.srp .arros

NINN/~/~1~e~f

41•11~1•111
10.1,41M• 119 n 01,1.11

Classe 11
Peços metálicas esramPilas
Classe 21
Para distinguir: Velculos e suas partes

wegrantes: Aros paro bibicletas, auto'
móveis, auto-caminhões, aviões amortecedores, alavancas de cambio, braços
breques, braços para veículos, bidcle
tas. carrinhos de mão e carretas. caiai
shonetes.. carros ambulantes, caminhão
carros tratores. earros-bercos, carros
tanques. carros-frrigadores, carros cai
!Nners. carocerias, casses, chapas cm.
calares para veículos. echos de vetcueor
Carrinhos para máquinas de escrevei
corrediços. para veiculo& direção. Mb
~eiras, estribo,. escadas rolaams ele
vedores para- passageiros e para carga
engates para canoa eixos de direção
trelas traineiras para vek-ulas guidar
locomotivas, lanchas, motociclos, moias
motocicletas, motocargas. moto furgões
fflett/IVElaf. navios. Ônibus pone-choques
para-lamas, para-brisas, pedais. panteras
rodas para bicicletas, raios para Neide
ta% nikoques, radiadores para .veículoa
rodas para veículos, selins, tricicles. ti
?antes para veiculas vacam velocipe
des, varetas de controle do afogador e
acelerador tróleis. .troleibus. varais de
carros, toletes para CCM.
Termo n.o 723.837, de 10-11-1965
LabaratSrios 1......petit S.A .
São Paulo

STENAVI1
INDÚSTRIA IIRASILEIRA •
Classe 3
Uca anabolizante v:ramlnico
Têrmo n.• 723.838. de 10-11-1965
Salguero &
São Paulo

RONETTI
•

luvas, ligas; lenços, mant6s, mel?
:Os, mantas, mandribo, mastilhas,•
legials. fraldas, galochas, gravatas, gol
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro
salas, casacos, chinelos, dominós, achai
pes, fantasias, tardas para militares, c.,
ros, jogos dt !ingeria. jaquetas, laquê
letós, palas. fienhoar. pulaver, pelerina
peugas, ponches, polainas, pijamas, pt
oitos, perneiras, quimonos, regalei
robe de chambre, roupão, sobretudo,
suspensórios, saiiias de banho, sancinliN
sueteres, aborta. sungas, stolas ou aluir
toucas, turba;tts. ternos. uniformes
e. vestidos
•
Térino n.9 723.839, de 10-11-1965
José de Mello Machada
• São Paulo
•

QDOCHAM
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Amido, anil, água de lavadeira, ar
sanitária, cera para assoalhas, deterge.
tes, esponjas de aço, fósforos, 'Jahr:,
lixas, lã de aço pomadas para .calçad.
palha de aço, preparados para polir
conservar, material abrasivo empregari
na lin:pesa, sabão, sapouáceo, vela
goma, pol:dor para p:ntura de auton
Termo n.Q 723.840, de 10-11-1965
André & Irmãos 'Ltda.
São Paulo
. •

A MURALHA

Classes: 41. 42 e 43
Titulo d eEstabelecimento
Termo n.9 723.841. de 10-11-1965
Bar e Restaurante Cidade Viena Ltd:
São Paulo

STEFFEL-BAR
Classes: 41, 42 e 4e3
Titulo d eEstabelecimento
Termo n.o 723.843, de 10-11-1965
Tecnoprint Gráf:ca S.A.
Guanabara

PRORROGACM

INDUSTRIA eassattek

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, abales,
cachecol:, calçados, chapéus, cintos.
cintas. combinações, corpinhos. calças
de senho-as e de crianças, calções: calças, camisas, camisolas, cagnisetas.
• --

CAPA OURO

Classe. 32
Artigos da cless,

"lêr'çá-f3
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MARCAS DEPOSITADAS;
l'Iblleispfba feita de aceado cozei o art. 130 do Co da Pro priedade lu duttrlal- Da dõ.ta ekt 0240
,
1%
Igt a
mera, prato te GO dia para o deféfrasitto do patildts. DbaMe ésre prazo podesto apreettiter suei MIM - ao
Madona% dá Propriedade Industrial aqueles que se /cagarem prejudicados com a roncado do registro requerido
Termo n. • .723.842, de 10-11-1965
Termo n.• 723.848, de 10-11-1965
Banco de investimentos do Brasil-S.A. Denison — Companhia Bras:leira de
São Paulo
Eletrônicos
Guonabara

Termo n. 9 723.853, de 10-11-65 •
(Prorrogação)
. .
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Vorm."Meister Lucius 6 Bruning
.
Alemanha

, BANCO DE INVESTIMENI01
•

.

vo DRASIL 5/Aft

Nome Comercial
Termo n. • 723.844, de 10-11-1965
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara
•

PRORROGACio?

Indústria Brasileira

:DEREM!.

PICADIILY

Indústria Brasileira

Classe 49
Titul 'pede Estabelecimento
Termo n. • 723.845, de 10-11-1965
Denisou — Companhia Bras:leira de
Eletrônicos
.Guanabara
4a.

Indústria Brasileira
Classe 8
Rádios e televisores
Termo n.9 723.846, de 10-11-1965
Denison — Companhia Bras:leira de
Eletrônicos
•Guonabari

eeeanotteut
Indústria Brasileira
Classe 8
Rádios e televisores
Termo n.• 723.847. de 10-11-1965
Denison — Companhia Bras:leira de
Eletrônicos
Guanabara

Classe 8
Rádios e televisore,
• Têmio . n.9 723.850, de 10-11-65
Denison — Companhia Brasileira de
Eletrônicos
Guanabara
4
4,

'indústria Brasileira
Classe 8
Rádios e televisores
Termo n.° 723.851, de 10-11-65
(Prorrogação)
Schachenmayr, Mann &. Cie.
Alemanha
•

PRORROGAÇÃO

01 Z

Classe 22
Fios de lã
Têrmo n. 723.852, de 145-II- g(Prororgação)
.
Nicholson File Ccmpany
Estados Unidos da América

:PRORROGAÇÃO,

Reàiview
Indústria Brasileira
Classe 8
rutilas e televisores

de madeira, espreguiçadeiras, escrlvaul,
alias, estantes, guarda-roupas, mesas
mesinhas, mesiishas para rádio e televl
sãs, mesinhas para televisão, molduras
pata quadros, porta-retratos, poltrona.,
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha•
péus, sofás, sofás-camas. tIravesseiro$
vitrines
Termo n.° 723.856, de 10-11-65
Hansa Plásticos S. A. _
•
São Paulo

Classe 8
Rádios e televisores
• Termo n.° 723.849, de 10-11-65
Classe 1
Danison — Companhia Brasileira. de Produtos químicos paia a' indústria, curtidores naturais e artificiais•
Eletrônicos
Guanabara'
Termo n.° 723.854, de 10-11-65
Alfaiataria e Camisaria Picadilly Ltda.
Guanabara

Tr ti e v-i e w

Classe 11
Foices, facões, formões.
brocas

machados

Classe 36
Para distriguir: Artigos de . vestuários
e roupas -feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
horas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés. capacetes. Cartolas, carapuças, casacão, coletes. capas, chales.
cachecOls. • calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças.' calções, calças. camisas. camisolas, • camisetas.
cuecas, ceroulas. colar:nhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, eCharpes, fantasias, fardas para militares,' colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gor-,
ros, jogos dt lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ' ligas, lenços.. mantôs, melas.
ma'ôs, mantas. mandribo, mastilhas. maletós.- pelas. penhoar, pulover, pelerinas.
peugas. pouches, polainas, pijamas, punhas, perneiras, quimonás, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios. saídas de banho, sandálias.
sueteres. •shorts. sungas, stolas ou slacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n. 9 723.855, de 10-11-65
Secret S. A. Indústrias Metalúrgicas
Rio Grande do Sul

4

- t?;

,

Itt
Classe 8
• •
Para distinguir: Artigos e aparelSos
eletrônicos: alto-talantes, antenas, agis-,
lhas para fonógrafos.' amplificadores,
bobinas para rádios e televisões, aparelhos paar contràle de sons, condensadores, aparelhos de comunicação interna. diais. discos gravados, apareEms de
freqüência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatisticos e eletrônicos de
alta freqüência que funcionam com válvulas. 'máquinas falantes, aparelhos de
receptores de sons, rádios, rádios fo.
nógralos, aparelhos de- televisão, sincronizadores, selecionadores, transformadores de sons, toca-discos automáticos ou não, transmissores transistores,
válvulas para rádios e televisões
T rmo ri. • 723.857, de 10-11-"
Adm r Martinho
São Paulo 4
"Ss4°

o.

"`•;?

FEITICEIRA

Classe 1)
Para distinguir: Almofadas para canalboa e para tinta, abridores de cartas.
borrachas, arquivos. berços para mataborrão, brochas para cola ou desenho..
canetas, canetas tinteiro, canetas para
d‘senhos, cortadores de papel, carbonos,
carimbos. carimbadores, cola para papel.
craions, coladors, ccstas para corroapondencias. desenhadores, datadores,
tolos para desenhos, estolas para lápis,
estojos para canetas. estojos com minas,
esquadros, lápis em geral, lapiseiras, Ia.
asa graites para lapiseiras, tintas para escrever, tinta para desenhos. tinta
o1rat4rias. ca.:eiras de 'balanço, cabris para marcar, goma arábica para colar
máquinas e apetrecroe
e I. rádios -olthefres.. colchões de molas papeis, furadores,
Jispensas, • divisões, clivam, discotecas para empontar lápis. minas para grafites,
Classe 4C
Móveis em geral. dc meta', vtaro, de
aço, madeira. estofados ou não- Inclusive móveis para escritórios: Armarias,
armários para banheiro e para roupas
iNa tas. avultada .. a;o!choarlos para
móveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas domiciliares, berços, biombos
carrinhos - . para .chá café
7adeiras •
moluntos, para dormitórios. conjuntos
Iara sala de jantar e sala de visitas.
onjuatos para terraços. lardiin e praia
confuntos de armários e gabinetes part
tona e cosin`la camas, cabides. cadeztat

'o
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sibilam& Ma da aedo OCalt • art. ui do oblip ta emas" lexter daL Da data da Pabliaaelk aaaa•fara a
'. ~ó • paio da 0dias para o da(alanato do pedido. Danais tua puas podar* aprumam' sua opouitaes ao Deputamo*
nadar& da aaptledada bashattal aspada opa aa Salgares prejudicados can a amossala da anidro requerida
*Lu para penas, tiatelroi, poeta-tiatele
zoa porta-carimboa. pata-canetas. dea.
1 da borrões réguas. porta-cartas, porta-, bloco& pincéis para desenhos, Pastel
sano Para lápis e canetas. ~padeira*
Is tintas para aesenhoe, premas. vendedores da Paes. ganchos e estiletes
Para papéis. pecevelos para papéis, ti.
tas Para aságainas de escrever, molha.
dores e ~assoa
Tareio n.° 723.858, de 10-11-65
á
Admir Martinho
São Paulo

A, , T, E, S,
Indústria Brasileira

papel datadora& deasenhadores, descasa
soe para lápis e caneta& espeto para pa.
peio. espaa)etra& -estojos para tapia e
~dm estotos para minas de lapiseira.
acharias, fitas para máquinas de escrever grampos para papeis, goma arábica,
grampeadores, grampos para pastas, ges,
lápis em geral maquinas para apontar
lápis. nata-borrão, malhadores, awas
radares. pegadores, percevejos para p5.
peia. papelão e tabus, porta-blocos, pinas de escrever, ponteiras para lápis,
paratisos para Raros, pastéis ara tinta
de desenho, resilhas •para papei raspa.
deka& réguas, registradores, separado.
rei para livros, separadores para papeis
timpanos, tinta para escreva. tira-liaras.
transteridor. tinteiros, trenas a tábuas
com molas para papeis
Termo n.° 723.860, de 10-11-65
A. Maranha e B. Mastropietro Ltda.
São Paulo

Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abri.
dores de cartas, arquivos, borrachas.
berços para mataborrgo, borrachas para
colas. brochas coara desenhos, cofres.
canetas. canetas tinteiro, canetas para
desenho cortadores de panei. carbonos
carimbos, carimbadores. cola para papel.
coladores. compassos, cestos para corresponda-acta. desenhadores, duplicado.
1.111"9 ret data-toren. estofos para desenho&
estofos para canetas. estolas com minas.
escumaras estofos para lápis. espetos.
estiletes nara papéis. furadores fitas
para mimarias de escrever, grafites
para lapiseiras goma arábica. gram peadores. lápis co, geral, lapiseiras. ma.
guinas oara apontar lápis. minas Para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maqul.
nu de somas, máquinas de multiplicar.
réguas, raspadeiras de borrões, gtencils
percevejos para oapéis perfuradores.
mata-gato& porta. tinteiros. porra-caiam.
bos. oorta . lápis porta-matas. portacartas. p rensas prendedores de papéis
para inimeagrafas tintas e tinteiros
. Termo n.9 723.859. de 10-11-65
Machada Marralho Ltda.
São Paulo

-

tefato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios. bolsas, carteiras, caixas.
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niqueis, pastas. pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Clame 36
Para distinguir: Artigo: de vestuitriur
e cawas feitas em geral: Agasalhos
aventai& alparcatas anáguas blusas
netas, botinas. blusões, boinas, bar*
doaras, bonés. capacetes. cartolas cara
Putas- casacão, coletes. capas. chalra
cachecol& calçados, chapéus. cintos
anta& combinações. carpinhas. calças
de seahoras e de crianças calções os!~ camisas. camisolas, camisetas
macas. ceroulas, colarinhos. cueiros
saias casacos, chinelos, dominós, achar
oes fautaaiaa, fardas para militam co
!açula, fraldas, galochas. qravatas, goras* logos de angarie. Jaquetas. laquas
iuvaa. ligas. lenços. mantas. melas
Mu". mantas. mandrião. manilhas na.
'O& palas penhoar, pulava. pelariam
amigas ponches, polainas. pausas. pu.
abo& perneiras, quiaionat regalos
tobe de chamara roupão, sobretudo.
suspensórios. saldas de banho. sandálias
meteres. 'harta sungas. atolas os *laca'
mat. toucaa arbantes. ternos,
(Orlem, e vestidos
Classe 37
2oupas brancas, para cama e oesa:
1 nados oara nanas. ct.'chas cobertores, esfregões tranna., guardana
ao. Saca* bort-alta. logms cts toalhas
•-tuia, cantas paru :sa.,as
psuca para
assinaa
panos ra rato& to ilhas -te
-osrc e banno, toalhas de dieta tua.
l has para lantar. toalhas oara chá e
café toalhas para banquetes. guaralceies para cama e mesa. toalhinhas
(cobre pão)
Tarmo na 723.864 .de 10-11-65
Banco da Caital S. A.
Gilanabara

Classe 36
.
.
Para distinguir: Artigos de vesruf nrior
e roupas çaitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas- anágua& blusas.
botas, botinas. blusões. boinas babadouros bonés capacetes cartolas -ata.
pacas casacão coletes. .capas. cha!es
cachecols. calçados chapéus. cintas,
cinta& combinações. corpinhos calças
de senhoras e de crianças calções cal.
CaU camisas, camisolas camisetas
cuecas, ceroulas colarinho* cueiros.
saias, casacos crineloa dominós. acharpes tantasias tardas para militares colegial& fraldas galochas gravatas gorros, jogar de Ungem- laqueias toavas.
BANCO DA CAPITAL
luvas, ligas lenços manta. meias.
maiô:. mantas mandrião mantilhas. pa
de São Paulo
letós, palas embaiu pulôver, pelertnas
Classes: 33 e 50
praga& poucbes polainas. pijamas pu.
SER VMAOUI
nhos perneiras quimonos regalos. Prática das operações em geral: art. 6
robe de chambre roupão. sobretudos — COm exceção das de câmbio, de
susaalsórias satdas de banho: sandálias crédito real, compra e venda a prestameteres. lhana sungas stOla5 OU &lacas ção de titulas públicas e de comércio de
ouro e metais preciosos, para as quais
ternos uniformes
Industrie Brasileira touca. turbantes
-quando achar conveniente, solicitará as
e vestidos
necessárias autorizações, o Banco pode
Termos as. 723.861 a 723.863, de
praticar quaisquer operações bancárias
10-11-65
e especialmente: 1 — Receber em deOusei?
Szpertnercados Peg .Fad S. A.
pósito qualquer soma em moeda papel
Para distinguir: Abridores de carta. aia.
São Paulo
ou metálica, com ou sem juros, me!ancas para registradores, a rquivos. ai
diante
abertura de conta: 2 — DesconMofadas para carimbos e par tinta, ai
tar ou redescontar títulos de crédito,
a:seteiras, aguarelas, apagadares, apon
co, moeda nacional, contendo a reSpOrlimalores, berços ara m ata -banto.. buo.
subil drde cambial de firma ou partidias para ..ula e desenho, canetas, as
cular de reconhecida crédito e solvência:
lrichistria
Brasileira
catas tinteiros, canetas para desenhos
3 — Abrir créditos simples, ou conta
cmeadrea da PaPel, carimbos, carbono
Classe 35
corrente, mediante e caução ou penhor
coapaasos, calendários caixas para cor- Couros e rides preparat*es ou não. ca- ele titulr‘S públicos federais, estadums
respondência, eoladores, cortadores de marcas, couros, vagaria& percas. e ar- I e rano : Opala ou de titulos . comerciais

SUPERAMA

de crédito com a redução mnima de
10% (dez por cento) calculada: a)
quanto aos ttulos públicos federais, estaduais e municipais, as ações, as debêntures e outros, sôbre o valor de
sua quotação oficial em Bolsa; b) quanto aos demais títulos comerciais de crédito, sóbre seu valor nominal: 4 -Operar sõbre "warrante", certificados
de penhor e conhecimentos de transporte de mercadorias não deterioráveis,
facilmente, conferidas e seguradas; 5
— Praticar operações de caráter imobiliários e administrar imóveis e bens
de qualquer natureza: 6 — Contratar
cem os governos dos Estados e das
municipalidades e com eraprésas civis ou
comerciais acreditadas quaisquer operações para lançamento de empréstimos
no pais .para pagamento de juros e
dividendos, de apólices, obrigações,
rações e outros titulas: 7 — Subscrever
e adquirir por conta de terceiros, titulas
da Divida Pública Federal, Estadual ou
Municipal e ações ou obrigações de
Banco ou companhias, mediante comise
sgo e prévio depósito de fundos; 8 —
Receber Juros de apólices federais, estaduais ou municipais e dividendos de
ações, obrigações, debêntures de empresas civis ou comerciais, incluídos
nas classes 33 e 50
Termo n.9 723.865. de 10-11-1965
Postes Noroeste S.A.
Bahia

NORDESTE
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Postes de concreti
Termo na 723.866, de 10-11-1965
Postes Noroeste S.A.
Bahia

POSTES

NORDESTE S. A,
Nome Comercial
Taram n.9 723.863, de 10-11-1965
Distribuidora de Produtos Alimenticlot
Romana Ltda.
Guanabara
Classe 41

ROMANA
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atam, aveia, avelãs, azeae azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chã,
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leae. cremes"
alimenticios, croquetes, compotas, can-
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EPpSITADAS
Piallesiedo feita de "Ardo cotai, o art. tf° do Cdipps. da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Norma G pr,•aso de 60 álea para o defedli:itento do pedido. Durante Pese prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamentã
Madeixa da Propriedade lisdnstrial aqueles que se' julgarem prejudica2os com a concessão do reOstto requerida
f•ww

' , botinas. blusões. .boinas.asbm
mais, * aves e peixes. óleos de.sialetantet botns
g Ice, coalhada, •castanha, cebola, condi- Termos as. 723.871 e 723.872, de
e veterinários, petróleos sauuntrios c doutos, bonés, capacetes, cartolas, cans.
10-11-1965 .
mentos para alimentos, colorantes,
desinfetantes, papel tuaegatorio . pós puças, casacão, coletes, capas, chalea
Grandemarca Confecções .Ltdachouriços, dendê, doces, doces de fru- Pernambuco
1 Inseticidas. parasiticidas. tungicidas e cejbecols, calçados, chapéus. cimos,
tas, espinafre, essências alimentares, emntetantes, preparações e produtos cintas, combinações. corpinhos. -calças
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toêtictdas, gernucidas, desinfetantes e de senhoras e de crianças, calções. calmate, farinhas alimentícias, favas, fétveterinários, raticidas. remédios . para ças, camisas, camisolas, camisetas,
culas, flocos. farelo. , fermentos, feijão
*bis veterinários, sabões veterinários e cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
• f.gos, frios, furas secas naturais e Crisesintetantes, sais para fins agricolas, saias, casacos, crinelos, dominós, echar.
talizadas, glicose, goma de mascar, gororticulas, sanitrios e veterinários, sul- pes, fantasias, tardas para militares, coBráz1e
---17:9
duras, grânulos, grão de bici, gelatina,
fatos, supertostatos, vacinas para aves legiais, baldas, galochas, gravatas, por.
Classe 36
goiabada, geléias, herva doce herva
e
animais, venenos contra insetos, ani- ros, jogos de !ingeria jaquetas, iaquês,
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite Para distinguir: Artigos de vestuários
mais e hervas dama:ias
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
condensado, le:te em pó, legun:es ent e roupas feitas em geral: Agasalhos,
•• • Classe 4
aventais,
atpercatas.
anáguas,
blusas,
conserva, lentilhas, linguiça, louro; masPara distinguir substáncias e produtos maiõr, mantas, mandrião, mantilhas. pasas alimentícias, mariscos, manteiga, notas, botinas, blusões, boinas, baba. de origem animal, vegetal ou mineral, letas, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
margarina, -marmelada, macarrãi, mas- ouros, bonés, capacetes. cartolas. Cara- em bruto ou parcialmente preparadas: peugas, ponches, polainas, pijamas, pusa de tomate, mel e melado, mate, mas- p uças, casacão, coletes, capas, chales Abrasivos em bruto, argila refratária, nhos, perneiras, quimonos, regalos,
sas para m:ngaus, molhos, moluscos. cachecols." calçados, chapéus, cintos, asfalto em bruto, algodão em bruto, be- robe de chambre, roupão. sobretudos,
cintas, ccenblnações- corpinhos. calças
• mostarda, mortadela, nós moscada, no- !e senhoras e ,de crianças, calções, cal- tume, borracha em bruto, bauxita, ben- suspensórios, saidaí de banho, sandálias
zes, óleos comestiveis, ostras, ovas, cas. camisas, camisolas, camisetas joim, breu, caniora, caolim, chifres, cê- sueteres, shorts, sungas, golas ou dacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
pães, paios., pralinés pimenta, pós para cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros, ras de plantas vegetais de carnaúba e
e vestidos
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa- 'et, fantasias. tardas para militares, co- aricuri, crina de cavalo, ' crina em getês, pett-pois. Pastilhas, pizzas pudim: legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- espato, ervas medicinais, extratos oleoTermo n.0 723.879, de 10-11-1965
queijos, rações balanceadas para aniF.R. Amaral & Cia. Lula,
logos de tingem jaquetas, laquês, sos, estop as, extratos de plantas, enxó: mais, requeijões, sal, sagii ,sardinhas, uvas, ligas, lenços, mantõs. meias. Ire, talhas, fibras vegetais, flôres sêcas,
Rio Grande do Sul
sanduiches, sorvetes, suci de tomate e de •naffis, mantas, mandrião, mantilhas. pa- grafites, goma em bruto, granito em
se.ieum •eacetie; 'sepenoa
•
etós. palas. penhoar, oulover, celerinas, bruto, kieselghur, líquidos de plantas,
rim, tremoços, tortas; tortas para ali- ocupas, ponches, polainas. pijamas, pu- látex em bruto, Ou parcialmente prepa'mento de animais e aves, torrões
nhos, pernàras, quimonos. regalos, rado, minerios metálicos, madeiras em
toucinho e vinagre
robe de chambre. roupão, sobretudos bruto ou parcialmente trabalhados, em
suspensórios.
saldas de banho, sandálias, toras, serradis e aplainaas, mica, mar.
Termo n.° 723.867, de 10-11-1965
vrox,5,n,='meteres, shorts, sungas, stolas ou Macks, mores em bruto, óxido de manganês,
Consult S.A. Consultoria e
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni- óleos de cascas vegetais, óleos de linhaIndústria Brasileira
OrganizaçãO
ça em bruto ou parcialmente preparaformes e vestidos
São Paulo
doo, plumbagina em bruto, pó de moi
Classe 37
é Classe 41
Roupas brancas, para cama e mesa: dagein para fundições, pedras britadas,
Farinhas de peixe paro raçõs
pedra
calcária;
plantas
bruto,
picres
em
A• u.ctioados para camas . :ocas, co
Termo n.° 723.880, de 10-11-1965'
'ierbo,es, esfregões, fronhas, guardana. medicinais, pedras em bruto, quebracho,
Haeckel Barbosa Coelho
aos jcbuo: bordaans Jogos de toalhas, raizes vegetais, resinas,, resinas naturais,
Bahia
resíduos testeis, a gido, seivas,. talco
lençõis, mantas para cumas, panc.
cosida c panos de prato.?, toa- cie de em bruto, xisto, xisto betuminoso, sulINDÚSTRIA BRASILEIRA
cato
rosto e banho, toalhas de mesa, toaClasse 46
lha* para jantar, toalhas para chã e
café. toalhas para banquetes, guarni- Velas, fósforos, sabão comum e deterções para cama e mesa. toalhinhas gentes. Amido, anil e preparações para
Classe 38
(cobre pão)
Papéis timbrados para carta, envelopes,
e lavanderia. Artigos e preparações
cartões comerc:ais, recibos, duplicatas e
para conservor e polir
Termos ns. 723.873 a 723.876 de-cheques
10-11-1965
Termo n.° 723.877, de 10-11-1965
Líder Lavanderia de Luxo S.A.
Termos os. 723.869 e 723.870, de
Calçados Polar S.A.
•
paraná
Guanabara
Elmo Indústria e Comércio de Bebidas
Limitoda
R:o de Janeiro

GRANCEMARCII

e

CONSULT

ELMO
INDÚSTRIA BRASILEIRA Classe 42
distinguir:
Aguardentea, aperitiPara
vos. an:z, bitter, brancly. conhaque, cc..
velas ,iernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar. punch pipertnint. rhum.
talcos de frutos sem álcool, vinhos, ver.
raouth vinhos . espumantes, vinhos
quinados e whl.sky
•
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais.
usadas como bebidas.- a saber: Agitas
gasosas. naturais ou artificiais: caldo de
cana. :saldos de trutas: guaraná: refres:os, refrigerantes: soda: saropes para
retrescos

21
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jindúStria

Classe 1
Indústria Brasileira,
Substáncias e preparações químicas usa•Classe 38
Claçse 48
das nas indústrias, na fotografia e nas
duplicatas, , Saanálises químicas. Substancia e prepa- Papéis de uso da firma,
Para distinguir: Perfumes, essências, exturas. notas Laceis, papéis de corres- tratos, água de colónia, áa de touca. rações quint:cas anti-corrcsivas e
pondên'cla e de contabilidade
anti-oxidontes
cador, água de beleza,, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
723.878. de 10-11-1965
Tenni
Clame 2
para barba, loções e' tônicos para os
Produtos Vicieis Mania: Ltda.
Adubos, ácidos sanitários. água desta.
cabelos a para a pele, brilhantina, bati..
Guanabara •
!dantes e para fins sanitários. apanha
dana, "batons", cosméticos, fixadores
nu3sca e Insetos (de aceda e papel ou
de penteados, petróleos, óleos ara
tiarielãob alcatis bacterlddisa, bua&
cabelo, creve rejuvenescente,cremes var.
creaoL
ira/oral!.
cidas. carrapaticklas. `
durosos e pomadas para litnp .za da
na, creosoto, desodorantes. desinfetam
Pele
e "maquilage". depilatórios, Seus.
tes, defunadores. exterminadorge de
dorantes, vinagre aromático, p6 de arroz
magas e bervm daninhas. eatetelllane talco perfumado ou não, lápis para
Indústria Brasileira
tes. embrocações para animais. armeepestana e sobray .eiras, preparados para
de
ossos,
fertilizantes
foitos, !Minha
Classe 36
t, •
érnbelezar cflios e olhos, carmim para
tatos. formicidas' fungicidas. fuesigan- Para distinguir: Artigos de vestuários o rosto e - para os lábios. sabão e creme
cpIleose para fins veterinários gua- e roupas fritas em geral: Agasaihos,
nos herbicida‘ tnsetifligm lervicida s. aventais, alpargatas, anáguts, blusrk para barbear, sabão liquido perfumado
u não, sabonetes, dentifrícios em pó,
microbicida', medicamentos para sai-

Lozenges
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EMARCAS DEPOSiTADAS
Puolicação falta da aoOrdo som o art. 138 do Código da Propriedada Industriai, Da data da pubar.aalto mamara
o prazo de 00 dias para o deferimento do Pedido. Mamata eme prazo poderio apruma= zuna oposições ao Departameni
IlLetasal da !reprimia& Industrial, aqueles que si ;Orarmo prejudicador ano a emundo do registro sorissrido

p amar

pauta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, esc.:imas para dentes. cabelos, unhas
e cibos, saquinhos perf .a.ado, prepara_ dos em pó, pasta, liquidas e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutia. cala, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
dlios e pintas ou sinais rtificiais, óleos
para a pele
Tèrmo n.• 723.881, de 10-11-65
Tecidos e Artefatos 'Kalil Sehbe S. A.
Rio Grande do Sul

Lojas Alfred
Casses: 23, 36 e 37
Titulo de estatelicriento
Térrno n.° 723.882. de 10-11-65
Associação Náut:ca Brasileira
Guanabara

ASSOCIAÇÃO
NÁUTICA
BRASILEIRA
Nome civil
Térraos as. 723.883 e 723.884. de
10-11-65
Associação Náut ca Brasileira
anabara
4

Têrtnos ns, 723.887 a 723.889, de
10-11-65
Gran Pesca Ltda.
Rio de Janeiro

SOL2O
Indústria Brasileira

Nuga/. ponches, polainas. pilarnaS. pua
abo& perneiras, guuuonos. regale;
Nbe de chambre. roupa°, sobretudos.
suspensórios saldas de banho, sandálias.
sucteres. aborta, sungas, :tolas ou @ladra,
tuler, tosca& turbantes. ternos, uni.
tonneas vestidos
Tèrtnos tu. 723.897 e 723.898, de
10-1114965
Vulcan Material Plástico S.A.
Guanabara

NI-. Plásticos

Classe 11
Sinal de propaganda
Classe 49
Artigos da classe
Classe 18
Sinai de propaganda
Termo a.• 723.890, de 10-11-65
"Cama" Comercial de Máquinas e
Motores Ltda.
Guanabara

CARPrik
INDÚSTRIA BRASILETRA
Classe 6

Artigos da class.
Térrno n.° 723.891, cle 10-11-65
Anél:o Latini Filho
Guanabara

Classe 2(i
Sinal de propaganda
Classe 21
Sinal de proaiganda
Termo n.• 723.885 (le 10-11-65
Nardelli Bebidas Ltda.
Costa
R.o de intim.°

Classe 1
Solventes, thiner e removedor
Classe 46
I
Disscilvente par alimpeza em geral.
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
Ti:mo a.° 723.895 ,de 10-11-65
José Leite Comércio e Representações
Classe 16
de Tecidos Ltda.
Placas
de
material
piaste° para relias
Guanabara
timento de paredes, tetos e pisos; coberuras plásticas para construção
Classe 28
Material plástico em chapas, laminas
em lençóis
Têrino n.• 723.899. de 10-11-1965
Companhia Mine:ra de Cervejas
Minas Gerais

`TECILAR"
Indústria Brasileira

Classe 37
Roupas brancas, para cama e -amas:
chas, coAcolchoados para camas.
bertores, esfregões, fronhas, guardanalonas de toalhas
pos, jogos borda .'
lenç6.1. a antas mu a camas panos paia
co. dia • panos de aços. tryilhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para imitar toalhas aara chà e
café. toalhas para banquetes. guarnições para cama e mesa, toaihinhas
(cobre pão)
Têrmo n.• 723.896. de 10-11-65
Abrilam Azulay
Guanabara

Minaschopp
C.
C.
;ricitistria Brasileira
Classe 42
Cervejas
Tértno n.° 723.900. de 10-11-1965
Companhia Minera de Cervejas
Minas Gerais

C
MIAIIIBIA
Classe 32
Artigos
da classe
,
nreno n.9 723.892, de 10-11-65
Distribuidora São Lázaro de Artigos
ra Fumantes Limitada
Guanabara
9

SÃO MANO

Classe 42
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Artigos da classe
Clacie 44
Têrmo a.° 72.3.8N .de 10-11-65
Etdimaf — Empresa Distribuidora de Cigarros. acendedores para cigarros.
Madeiras e Ferragens Ltda
aromatizados para fumantes. bolsa:: para
• Guanabara
fumo, bolsas pr. a rapé cachimbos, carteiras para fumo. charutos cigarreiras.
cinzeiro& estolas para cachimbo fiitros
pára %Metas. fosfore:ras de bola° isqueiros. paha para cionr•ns piteiras
Classe 16
Ponteiras cie cachimbos oa-ta.charutos.
Artigos de classe
rapé. sacos p4- 4 irmo

ED1MAF

Térmos as. 723.893 e 723.891, de
10-11-65
Oliveira 6 Carmo
Guanabara

aneja de Mina
C. M. C.
Indústria Brasileira

Classe 30
Para distinguir: Artigo. de vestuário.
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, al percatas, anáguas, blusas.
botas, botina", blusas". boinas baba.
.fouros. bonés. capacetes. cartolas, cara
ouças. casacão, coletes. capas. chalea
eachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas. combinações. corpinhos. calçai ,
le senNoras de criança'. calc8es cai
esta camisas camisolas eamfsetim
-uecaa. ceroulas, colarinhos, cueiros
oca lantana& fardas para militares. co
Ironia fra ldas. g alochas. gravatas gor
nss. tocos de angarie lacnicas latrias.
luas Unas lencot matuta meias
rin" . nanras mandriá() mantilhas na
iro* paias penhoat oulovet, pelerituts.

•

• Cilasse 42
Cervejas
Tênno n.• 723.901, de 10-11-196;
Companhia Mine:ra de Cervejas
Minas Gerais

Chopp Mineirc
C. M. C.
Indústria Brasileira
Classe 42
Cervejas

.e9
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EPOSITADAS
4W-r5k-s'

eWaçítade1W67i, Wara".i!O.;IS:WogíkEN"~"skl"""g""ama
.:13,ffireetigWe
'dÃtièik Publicaçao conteglei
saca e kW'
-"É):
a rwintlirluas - ope1çes ao . PePnitanutag•
littru:Str0 lt,:tête_fe!' 4fià"ie Odigen
-iaoriiisetio do reo roí:. nide
Térrao ti.' 723.902. de 10-11-1965
Du-Car. Oficinas Mecânicas Ltda..
Guanabora

Termo n.° 723.907, de 10-11-65
Eugenio Édinundo Lernke
Rio Grande do Sul
.."

Termo n.° 723.909, de 10-11-65
1 José Alberto da Silva
Guanabara
Ir-44

• Classe 21 •
Veículos em geral

Indústria Brasileira

Termo n.° 723.903, de 10-11-1965
Consemp — Engenharia Ltda.
Guanabara

,ÇONSE
Classe 16
Material de construção
Termo n.9 723.901, de 10-11-1965
Damatto 6 Cio. Ltda.
R:o Grande do Sul

Rivabeia
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados. thinelis, cistas, cintos, galochas. tantufas, pelerines, polainas sapato, paro homen, senhoras e crianças.
vestuários de peles naturais e artif:ciais,
••
, vestuário de couro
Termo ti.' 723.901. de 10-11-1965
COPENAL — Cooperativa Nacional
de Habitação do Distrito Federal Ltda.
Brasilia
•OX‘?
kt*I'
00 • 52‘'
cptire
0,05; to'ZP .

cP

\Oç •

Nome Comerclal
Termo n.o 723.906, de 10-11-1965
Colúmbio Comércio e Participações
Sociedad ArginiMa
Guanabara

Columbia Comercio
o Participações S. A.
Nome Comercial .

Classe 36
Calçados, chinelos, cintos, cintas, galochas, pantufas, pelerines, polainas, sapa
tos, sandálias: sapatos para homens, senhoras e crianças
Termo n.''723.908,, de 10-11-65
Indústrias
Companhia Delia Giustina
Gerais. Comércio e Agricultura
Rio Grande do Sul

Classe 42
Para distinguir: _Aguardentes, aperiti.
vos, aniz,' bitter, brandy; conhaque, cervejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch pipermint, rhum,
Micos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sky ,
•
Termo n. 9 723.912, de 11-11-1965
Coco Rico Inc.
Pôrto éRico

-1,
paia estes fins, queimador esse °park,
vel, manual, semi-automático oc auto,
máticamente e edestinado a-uma rápida
convedsão e iso para efetuar a queima,:
de qualquer ,espécie
tipo de combustivel liquido Tal • conao óleo, ou gás na,
tural, gás fabricado, etc., ou uma mis- .
tura dos mesmos; sendo o queimador
suscetivel de fixação a qualquer
meato de aquecimento in sdrutiaplçh-,(
pamento de aquecimento industrial para'
a produção de água _quente, ar que.ate,
vapor ou para aquecimento de qualquer'
outro meio de permuta de calor, abrane,
gendo o queimador rodos os componenji
tes necessários, atis como, bocais, vale
vulas, ventoinhas, ventiladorei,tcbula:
ções controles e os caixas para gua:s-s
quer ou todos estes necessários para
efetuar combustão
Termos as. 723.916 e 723.917, de
•
11-11-1965
Levybortéx Indústria de Tecidos e
• Artefatos S.A.
São Paulo

COCO RICO
LEVYBOWTEX

Indústria Brasileira

Classe 43
Bebidas não alcoólicas com' sabor de
cõco e concentrados e xaropes paraClame 24
preparo de tais bebidas
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, atacluras de algodão para •
Termo n.9 723.913, de 11-11-1965
diversos fins exceto para fins medici• Companhia $wift do Brasil
nais. bandeiras, bordados. braçadeiras,
São Paulo
borlas, cadeados caris ara móveis e
pianos, carapuças para - Cavalos, cordões, debruns. là, fitas forros franjas
VAL VERDE
festão, feltro para ` órgão, fofos galar.
Classe 41
dates, Irszparinas, mochilas, mosquiteiINDUSTRIA EIRASILEIRA
Azeite, óleos comestiveis, azeitonas,
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
banha, 'oliva e soja.
pare roupas de homens e senhoras,
Classe 41
panos para enfeites de móveis, não
Termo n. 9 723.910, de 10-11-65
Óleos vegetais comcstiveis, gorduras e fazendo parte dos mesmos, .palmilhas,
Nassar & Cia.
compostos
comestíveis, margarinas,
passamaries. pavios, rédeas. rendas rePará
mangarinas, manteiga e laticínios
des, sacas, sinhaninhas para vestidos
em geral •
telas, tampos para almofadas, nao
zelado parte de móveis, artigos este'
Termo a° 723.914, de 11-11-1965
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
Pepsicoo, Inc.
seda. raion . ,lã ;pelo e, furas no • •
Estados Unidos da América
• incluidos em ,outras classes
. Classe 36
Per* distinguir: Artigos '-de vestuárioa
R 0D E0
e rwPas feitas em . geral: Agasalhos,
al,tntais, alparcatas. anáguas, blusa&
douros. bonés, capacetes, cartolas, caraClasse 43
Classe 2
Bebidas não alcoólicas, xaropes, extra- puças. casaçlio. coletei, capas, chal•s,
tos e concentrados usados na preparação botas: botina*, -hltisões,, boinas. hab.
Soda cáustica
cachecol& calçados, ..hapéus, cintoa,
de tais bebidas
Tertno n.° 723.911, de 10-11-65
cintas. combinações, .c• arpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, calAgro-Pecuária Toca dos Corujões Ltda. Termo . n.9 .723.915, ' de 11-11-1965
ças, e.antisas, canusohts, carnisetat,
Rio Giande do Sul
(Prorrogação)
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
.Orr Sembower, Incorporated
saias casacos, 'chinelos, domin6s. echarEstados Unidos da América
OS
pes. fantasias. fa!das para militares, coa
•
levais, fraldas, galochas, gravatas, go**
r0.- tonos de lingerie, laqueias, lagetta,
CP;00.
luvas, ligas. lenços, Inantõs, meias:
maiôs, mantas, mandria°, mantlhas. 1)41Á
let6s. palas, penhoar, pulover. pelerInas.
4:5°r3
Mimas, ponches.. polainas, pijamas. pui
Classe 8
titio& perneiras, g uimonos. regalo%
e lsOC# ç•N
robe de chambre, rou pa°, sobretudos,
Um qutimador para efetuar a combus- eui
pens6rios. saldas de banho, sandálias,
tão de combustíveis liquidos em geral.
sueterea,
aborta, sungas, atolas ou &larica,:
ta:s
'como
óleo,
ou
gases
naturais
ou
fa• Classe 41
bricados de qualquer Ui)°, etc., usados tuler, toucas, turbaioea, ternos, uni.
Substáncias e produtos -alimenticios
formes e vestidos

1
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MARCAS DEPOSITADAS
Pugillealio feita de acorde aoza o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
*azam • pune 6. 00 diais para o deferimento do pedido. Durante ame proso poderao aprarantar suas oposições ao Departamento
Madona! da Propriedade andArial aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida
.
copa e cosia:is castas; cabides. cadeiras .dentarios de 'suporte, liquido: dentário breques braços para veicula.
carrtnhoa de ataca e carretas, camigiratórias, cadeiras de balanço, caixas para separação; cadeiras, bancos, sude rádios colchões, colchões de mo:as. portes. esteios, escarradeiras, mesas de nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
dispensas, divisões, clivam. discotecas braça, caixas e prateleiras, gavetas e carros, tratores. carros-berços carrosde madeira, espreguiçadeiras. escrivani- ejectores de saliva para dentistas, pre- tanques, carros-irrigadores, carros ar.
nhas- estantes. guarda-roupaa, mesas parados e composições dentárias, per- roças carrocerias. Ch39:03, chapas cfr.
melinhas, mesinhas para rádio e televi- tences para dentes artificiais, enchitnen- miares para veiculo'. cabos de veiculas
são. mesinha para televisa°, molduras toS — ou massas para 03 dentes, ouro e zorrediços, para veículos, direção dalisuas ligas, amalgamas
para quadros. porta-retratos. poltronas
sladeirus. estribos. escadas rolanes,
Classe
poltronas-camas, prateleiras, porta-clutvedores para amageiros e ara cargs,
peus sofás. sofás-camas- travesseiros e Aço em bruto, aço preparado, aço engates para carros C1/01 de direção,
doce, aço para tipos, aço fundido aço meios fronteira, para veiculas guidliun
vitrines
parcialmente trabalhado. • aço pálio, aço locomotivas, lanchas, motociclos, molar
Classe 17
Para distingui: maquinas e instalações refinado, bronze, bronze em bruto ou motocicletas, ~tocai g" moto furgões
para escritórios e desenhos em geral: parciaiinente trabalhado, bronze de rodas para bicicletas, raios para bicada
Arquivos para correspondência. almo- manganês, bronze em pá, bronze zu tas, reboques. radiadores para veiculai
fadas para carimbos e para tintas abri- barra. em fio, chumi-o em bruto ou manivelas, navios. ónibus. para-choques
dores de cartas, arquivos, apontadores. parcialmente preparado cimento me- para-lamas, para-brisas, pedala ~Wel
berços para mata-borrão, borrachas tálico, cobalto, bruto ou parcialmente rodas para veiados, salina. tricidea.
•
brochas, canetas para desentoa. corta. trabalhado, couraças, estanho bruto ou mates para veiculo& vagões, veloc1peINglus tlaa toutsatala
dores de papei, colchetes. cannabadores parcialmente trabalsado, ferro em bruto des, vareta, de contróle do alugador
cestos para papeis e correspondencia. em barra, ferro manganês, terra velho, acelerador. tróleis. troleibus varam de
Classe 11
clasaiticadores, cltpa coladurea. canetas. gusa em bruto ou parcialmente trabacarros e toletes para carros
_dg ferramentas de Oda esPede. compassos, corres. canetas tintelros, ca- lhado, gusa temperado, gusa maleável.
elan em gerai e outroa artigos de netas esferográficas desenhadores, data laminas de metal, lata em tôlra. latão è Têrmo n. • 723.926, de 11-11-1965
•iut
metal, a saber: Alicates. alavancas, ar- dores com minas. descansos para lapa ata falha, latão em chapas, latão em
Hsu Su Ee.
mações de 'betai. abridores de latas e canetas. esquadros. espátulas, furado vergalhoei, ligas metálicas,
São Paulo
•
'arame liso ou farpado. assadeiras. açu- res. turans, fichados, fitas para caquimagnésio,
manganês.
metais
não
trabacareiros: brocas bigornas, baixelas. mas de escrever. fichas para arquivos
bandeias, bacias. baldes. bombonieres máquinas para escrever. caicWar. e ao- lhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa metais Pstampalos,
,bules; cadinhos, cadeados, castiçais. cO• mar, fitas gomadas. maquinas para
LOJ A BLINDA
metais para solia. algum e zinco
Leres para pedreiros. correntes. cabides. grampeadores, grampos e ganchos para
S;o
Paulo—Capital.
Classe 16
chaves: cremou& chaves de Paratue0a. grampear. goma a-ábica. gomadores
r
ooriezões para encanamento, colunas. escritórios. gis. podem. Instrumentos de Para distinguir: Materiais para construcaixas de metal para portões. casos de escrever e de desenhos. lápis iam/eiras ções e decorações: Argamassas, argila,
;metal. chaves de ftenda..chaves inglesa. atolhadorea, mata-bordo. máquinas e areia, azulejos, batentes, balaustres, bloClasses; 15, 24 e 25
,..cabeçoes. canecas, copos. cachepots apetrechos para apontar !apta. mapa cos, de cimento, blocos para pavimentaTitulo de Estabelecimento
.ceatros de mesa. coqueteleiras. caixas tema. metros para escritórios e para ção, calhas, ciniento, cal, cré, chapas
-pano acondicionamento de alimentos. dasenhoa papel carbono, perfuradores. Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Têrmo n. 0 723.927. de 11-11-1965
calderões caçarolas chaleiras. coletei- pastas para escritórios. cora techm de chapas para coberturas, caixas dágua,
Lscorporadora Mangangá Ltda.
raa. conchas coadores: distintivos, do. metal, pastas para escritórios co. te caixas de descarga para etixos, edificaSão Paulo
•
bradiças: enxadas enxadões. . alteres choro de metal, porta-tinteiros, porta ções premoldadas, estuque. emulsão de
engates esguichos enfeites para arreios lápis, porta-canetas, porta-carimboa base asfáltico, estacas, esquadrias, estrutetrIbos enfaras para arreios. espuma. porta-cadas. porta-blocos, penas. moo turas metálicas para construções, lame'letras tornitka kdces. tarro arca cortar sai, pincéis prendedores de papeis. per. las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
ferrolhos facas, tacões, tacha ceveios réguas. atenda, separadora de junção, lages, • lageotas, material iso• INCORPORAI:ORÁ.
dura* ferre mania á carvão. fruteiras. para arquivos. *Metes, tintas para es lante contra frio e calor, manilhas, masWANOANGÃ 'LTDA.
funis. !armas para doces. treino Pare
sas para revestimentos de partdes, macraves.
braba/ia.
tintas
para
carimbos
estradas de ferra frigideiras: gandbos
deiras para construções, mosaicos, pro. grelhas. garfos ganchos para (merca Unas para duplicadores. Unas para Im- dutos de base asfáltico, produtos para
pressão. Untas para desenhos aparelhos
poema ' pais carruagenu Insigne-Ia N.
tornar impermeabilizantes as argamasmas laminas. heureca:. latas de alo: para tirar, cópias. pasteis de tintas para sas de cimento e cal, hidráulica, pedreNome Civil
escrever
e
desenhos.
máquinas
de
ar
terras; machadinha' molas para aorta
galro, produtos betuminosos, impermeadereças
máquinas
regtstradoraa
molas mira venezianas martelos, mar
bilizantes líquidos ou sob outras formas Tênno n• • 723.928. de 11-11-1965
retas. matrizes: navalhas puas, pia. ore
Classe 10
para revtstimento e outros como na pa- Sociedade de Repres?ntações Werni
os. parafusos picões. poeta-98W PD Motores e tornos e partes dos mes- vimentação, peças ornamentais de ciLimitada
teu. regadores: serviços de chá e cale mos, instrumentos e aparelhos dentários mento ou gesso para tetos e paredes,
São Paulo
miras. oorta-ollo. aorta-lotas. paliteiros para escavar, zortar, raspar, perfurar. papel para forrar casas, massas antipanela •oldanna mim Para Pias, rabi limar, polir, explorar, brunir, secar, me- ácidos para uso nas construções, parBUPI
serras. serrotes sadios secarrolham
dir, burlar, misturar, obtura e extrair
muras talheres talhadeiras. torquezes nervos, torceps, pinças e tesouras den- quetes, portas. portões, pisos. sole.ras
roduatria
Brasileiro'
remares. -ravadeiras tela* de arame. for tárias, obturações e aparelhos dentários para portas, tijolos, tubos de concreto.
tacoa,
tubos
de
vtatilação.
tantelhas,
mima. trincos tubos para encanarnento para obturar materia is e aparelhos
trilho. sara portas de correr, taças para fazer e montar corOas. chapas e ques de cimento, vigas, vigamentos e
Ume 16
vitrõs
aravesam turíbulo.: v4a3s. vasilhames mesmos, dentes artificiais, absorventes
Classe
12
Para
distinguir:
Amido anil, azul •
verrinam
dentários e recipientes para os mesmos. Agulhas, fechos . corrediços. :agulhas de
Prássia alvaiade de zinco abrasivo
aparelhos para separar, regular e ex- tricot. agulhas de crochet, botões. alfi
Classe 40
algodão preparado para limpar metais
Móveis em gerai, de metal, vidro, de trair dentes, materiais e aparelhos para artes comuns colchetes dedais, presilhas detergentes. espremacetes extrato 4
impresção,
articulação,
modelagem
e
reou
não.
inch.
montados
aço. madeira.
argolas fivelas e grifas para enfeites de inil técula oara tecidos fósforos d
atoe móveis para escritórios: Armárioa vestimento de dentes, aparelhos e insvestidos
:era e de .oadira g goma para avan
rumentos
para
anestesia,
esterilizadores.
armários para banheiro e para roupas
lena limpadores de luvas. Ikavioe
Classe 21
usadas. eknotadas acolchoados para esquentadores e aquecedores dentários.
braocmear tecidos li q uido, mata 13.mJe
móveis, bancos, balcões, banquetas espelhos e iluminadores bucais dentá- Para distinguir: Veiculos e suas parte* uab oleina. óleos pare limpeza de cal
rios,
seringas
e
umedecedores
de
disco
, ntegrantes: Anis para bicicletas auto
bandejas domiciliares berços, biombos
dentários, aparelhos dentários para lin- móveis auto-caminhões aviões, amor ris para roupa, e mata Óleos ceara ruu
cadeiras . carrinhos para chá e café.
ral pós de branquear roupa salteai
conjuntos para donsai gfrios, coaluna,. gwa, /*trios, bochecas e queixo. blocos tecedores. alavanca, de cambio. braços de sódio sode cáustica sahãe em o!
para saia de jantar e sala de visitas
tabão COA1 , 111 sabão de esfregar e sa
tualuntos para terraços. tardia: e orala
',coactos triolot de polir e verniz
PREÇO DO N ()MERO DE ROJE: CR$ 50
aolguntos de armários e gabinetes para
para calçado*
Virmos ns. 723.918 e 723.925, de
11-11-1965
Metalúrgica Mercúrio S.A.
São Paulo

moi .
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