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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDACE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Rio, 14 de abril de 196
(Retificado por *ter saido com incorreções)

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
de invenção de: Continental Mutors
Corporation.
N. V. Philips Gloeilarapenfabrieken
- recorrendo do despacho que tornou sem efeito o deferimento do ter:
mo 126.012 - privilégio de invençao.
Móveis de Aço Fiel 8. - A. - recorrendo cio despacho que deferiu o tèrmo 129.643 privilégio de invenção de:
Osvaldo Colombo.
Jose Fonseca Fernandes
rendo do despacho Que deferiu o termo 131.583 modêlo de utilidane de:
Rodolfo Silvia.
Móveis de aço Fiel S. A. do despaene que deferiu o terrendo dó
rio 131.665 priv. de invenção de: -Harald Oskar Lundwvist.
Cia. Lilla de Máquinas Indústria e
Canercio - recorrendo do despacho
que deferiu o têrmo 132.368 priv.
de invenção de: J. R. Araujo & Cia.
Ltda.
Liceu de Artes e Ofícios de São
Paulo - recorrendo do despacho que
delenu o termo 133.448 modêlo
utilidade de: Comércio e Indústrias
Mazi S. A.

O Senhor Diretor Geral negou acolhimento aos pedidos de reconsideração apresentacios nos processos abaixo
mencionados a fim de manter as decisões anteriores:
Tèrmos:
•
N. 354.C23 - marca: Figura de
Desenho Geométrico - requerente:
Manufattua Dental Standard Ltda. reconsideração : Aytiengesellschaft
Ftir Feinmechanik Vormals Jetter &
Scheerer.
N.9 358.822 - insígnia comercial:
Meuá - requerente: Maquinas Meuá
Ltda. - reconsideração: Meuá Auto
• Peças S. A.
N.9 376.393 - marca:, Solaplast requerente: Solaplast Indústria e
Comércio de Artefatos de Matéria
Plástica Ltda. - reconsideração: São
• Paulo Alpargatas S. A.
N.9 389.114 - marca: Calvita requerente: Instituto Quilnioterápico
Brasil Ltda. reconsideração: American Apothccaries Company.
EXPMIENTE VA DIVISA° DE PAOs processos acima mencionados esTENTES
tão à disposição dos interessados no
Setor de Vista e Informações FoRio, 14 ue abril de 1966
ram retificados tendo em vista o tiEngências
tulo ter saído truncado.
Exigências
Eletre Indústria Walita S. A. Emprêsa Mercúrio de Marcas e opoente do termo 135.805 - modélo
Patentes Ltda. - no pedido dl no- industrial - Cumpra a exigência.
meação de eu preposto o Sr. Carlos (Retificado por ter saldo a exigência
Alberto Cardoso de Moraes - e --7 como sendo do titular do referido
Flavio Leite de Araujo - e solicitar termo.)
•
a nomeação para a mesma função
Ulmos:
- o ár. Paulo Corrêa Santos N9 110.474 - Sóciété des Usines
Preste eschunimentos. .
Chimiques Rhône-Poulenc - CumMilton Moulin - no pedido de no- pra a exigência.
meação para seus prepostos os Srs.
Milton Jac.ques Ferreira Moulin - e N9 151.973 - Durval Cazaçava - José Luiz de Figueiredo - Preste Cumpra a exigência.
esclarecimentos em face da informa- N.9 158.397 - Antonio Videira Cumpra a exigência.
ção da 8,tcée dq Administração.
N.9 162.974 - Comércio de PlástiEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE RE- cos
Eco Ltda. - Cumpra a exigência.
CURSO
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
Rio, 14 de abril de 1966
ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO
Recursos Interpostos

Rio, 14 de abril de 1966
Armações de Aço Probel S. A. Exigência
recorrendo do despacho que deferiu
o termo 124.699 - privilégio de inTêrmo:
•
venção de: Cia. Teperinan de Estofamentos.
N.9 133.040 - Dunlop Rubber ComSuper Test S. A. Indústria e Co- pany Limited - Cumpra a exigência.
méres - - recorrendo do despacho que dizendo sôbre a oposição feita ao pro•
deferiu o termo 124.969 -- privilégio cesso.

- Com exclusão de carbono a

N.° 470.545 - Heróis Descoube.
cidos - Classe 32 - Standard
Propaganda S. A.
, EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.° 470.852 - Senior - Classe
DE INTERFERÊNCIA
n.° 41 . - Senior - Comércio e
Repreesniações Ltda.
De 14 de abril de 1966
'N.° 473.685 - Flórida - Clas.
se 6 - l'edrosa da Fonseca Imq
Notificação:portação e Comércio Ltda.
Uma vez decorrido o prazo de
N.° 475.117 - Eclipse - Clas.
reconsideraçáo previsto peto arti- se 36 - Cia. Nacional de Tecidos
go 14 da Lei n.° . 4.048 de 29 de
N.° 476.273 - Capote - Classe
dezembro de 1961, e mais' 10*dias
para eventuais juntadas de recon- n.° 23 - São Paulo Alpagarlas
A.
esmo não tendo S. A
sideraç ao, e do mesmo
se valido nenhum interessado, se- N..,477. 6C,9 - ihtãter - Classe
Papelaria Itamar Ltda.'
rão logo expedidos os certificados 11... "
N. 478.841 -7- Marajá - Classe
abaixo.
.° 41 - Quintas e Valente.
Marcas deferidas:
N.° 481.416 - Creme - Classe
N.° 423.719 - Alar:doar-, - fl ." 48 - José Alorroni.
Lida. - Com exclusão de geleias
InSignia de comércio:
e. mel de baelhas.
N.°
437 070 - Co m p acto Sof°
N . 449.143 - Diagincon Classe 3 Dr. Herbrond - Ho- ciedade de Melhoramentos Com.
nionf orschungslaboratorium Cheia Paeo Ltda. -- Classe 33 *- Ard.
go 114.
Phar Werk.
N.' 468.141 - Oroil - Classes
N. 449.842 - Igara - Classe
n.° 41 - José Antônio Carneiro. as. 15. 22, 26. 32, 35, 36. 38, 42,
48 e 49 - Orpil - Organização
N.° 453.623 • I (e desenho) - Piramide Imóveis Ltda. - ArtiClasse 8 - The Imperial Brass go 114.
Manufacturing Company Sem
Frase de propaganda:
direito ao uso exclusivo da letra 1,
isoladamente.
N.° 460.212 -7- Semana da EcoN. 457.579 --- Bei Color - nomia - Classes 1, 6 a 11 14 a
Classe 8 - Indústria e Comercio 18, 20, 21, 31, 34. 35, 40, 46, 47
J. J. Cartolano
Cia. Ltda.
e 49 - Cassio 51uniz S.A. N.° 456.867 - Conquistador Im p ortação e Comércio - Art.
Classe 21 - Bicicletas Monark n.° 121.
•
5. A. - Com exclusão de carNome comercial ieferido:
buradores.
N.° 459.593 Fazenda Santa N.° 449 965 - Banco No5vo
Fé - Classe 42 - Agrícola In- Mundo S. A. - Banco Nôvo Mun.
do S. A. - Art. 109 n.° 2.
dustrial Santa Fé - Ltda.
N.° 462.867 - Concordia - N. 432.043 - Farmácia Esmen
Classe 41 - S. A. Indústria e ralda Ltda. - Classes 3 e 43 Farmácia Esp erabla Ltda. - ArtiComércio Concordia.
•
N.° 463 854 - Pabretex - Clas- go 109 n.° 3.
se- 23 - Textil Paulo Abreu S. A N.° 468.802 - Ciclope Contad
N. 465.960 • Vologda - Clas- bilidade I.tda, - Ciclope Conta.
se 42 - SoviS 5: A. Vinícola St'. bilidade Ltda. - Art. 109 n.° 3.
zanense Industriai e Comeróial.
Titulo dc estabelecimento de.
N. 466.301 - Hartem - Clas- ferido:
se 6 - flertem - Tratamentos N. 411.724 - Mercearia Maca.
Termicos de Metais S. A.
cahV - Classes 41- o 43 -. Alves
N.° 469.108 - Dinis - Classe de Britto & Cia. - Ltda. - Artin.° 36 - Davis Magazine Confec- go 117 .n.° 1,
çes Textis Ltda.
• N.° 4604,563 - Auto Eletro WaIN.° 469.685 - blikanol Clas- ter - Classes 8 e 33 - Walter
se 2 - Blemco S. A. Importado- Osmak - Art. 117 a.' 1.
ra e Exportadora.
N.' 463.307 - Casa Columbid
N. 470.393 -- Sulmetal - Clas- - Classe 40 - Amadeu yanued
se 5
Metalúrgica Submetei, Ude. - Art. 117 o.' 1.

•
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 'NACIONAL
Jornais, diàriamente, até et:
•amay•ne MIMA.
15 hora*.
. ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclameções pertinenl
emir. em •ffçIe) OU ate.adae
les d matéria retribuida, ruist ~WS •0 •••••Ç O De obveLeC^Oce
FLORIANO GUIMARAES
AL VE$
MURLO
FERREIRA
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
sadio ..•
das 13 às 16 horas, no maxi.
~111* opmfamemea4 a. ougmadiamee ine Depertarreenft
mo até 72 horas após a saída
•14•00.4be na ø. ••n••n•••• 10•uotelal •• n••••••••n•
dos órgãos oficiais.
inch:ateis ~miro%
lerg.nstel
Gált
Orlonso
do Deportamtato Os 4glorsaeo Numa!)
- Os originais deverão ser
dactilografados • autentic!r
1
dos, ressalvada?. por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para •
FuNarom(RtOS
exterior, que serão sempre REPARTIOIN 111 PARTICULAaES
Capital
a
Inferior:
Capitai
e Inieriort
aiauais. as assinaturas poderse-cio tomar, em . qualquer Semestre . . . Cr$ 6 000 Semestre
. . Cr; 4.1500
9 000 :
época, por seis mesas ou um Ano . .
. . . Cr 12.000 Ano . • • • • • Cri

EXPEDIENTE

4i4I

Meada. 11n01.11•4n••n•,

Exterior:
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas tem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinanles a verificação do prazo de

Ano .

. . . Cr$ 15000

Exterior:
Ano • • • • • Cri 10 000/

vão impressos .o número do! dos jornais, devem' os astalão de reçostro, o mês e 01 sinantes providenciar a resano em que findard.
pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas, A fim de evitar solução de cedência mínima d. trinta
na parte superior do enderéço continuidade no recebimento (30) dias.
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- As Repartições Públicas
cingir-se•ão ás assinatura‘
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano o as
iniciados, em qualquer épuca,
pelos drgiios competentes.
- A lin de possibilitar a
remessa de valores acompaa
nhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soft.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De paria.
mento de Imprensa Nacional.
- Os' suplementos às edições dos órgãos oficiais só si
fornecerão aos assinantes que
as solicitaram no ato da assinatura.
- O funciondrio público
federal, para laser jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada azem.
piar atrasado dos drglios ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do meio
mo ano, e da Cr$ 10 por aras
decorrida.
•

Naco Metalúr- N.° 463.341 - Editõra Vera
N.° 468.188 - Indu
Classe
N.° 455.905
Cruz Ltetu.
n.° 41 - J. G. da Costa.
!gica S. A.
N. 465.615 - Indústria de Na
N.° 468.970 - Emassi - Clas- I. N.° 462.180 - Companhia Brase 16 - Emassi - Comércio e silia de Papéis Indústria e Co- lhas Everit Ltda.
mércio.
Indústria Ltda.
N. 466.401 - Americarroz ReN.° 472.033 - Alvorada - CiasN. 466.488 - Effbe Metalúr- preseutações de Cereais Ltda.
se 36 - Eivio A. Nitschke & Com- gica S. A.
N. 466.543 - Pigmentos Nôvo
panhia.
N.° 467.101 - Bernardo Zitro- Hamburgo S. A. Indústria e Comércio.
N. 472.456 - Lar Cristão . - nenblatt.
N.° 406.617 -- Lanches EspeClasse 32 - Casa Publicadora N.* 467.920 -- S. A. Shopping
Concordia S. A.
rança Ltda.
News do Brasil Eilitôra.
N.° 472.595 - Cosme e Damião
N.' 479.780 - Cinemas Unidos N. 406.998 -- Auto Drive S. A.
- Classe 41 - Tescon Rodrigues S. A.
riiiportaçilo e Comercio.
Nogueira.
N.° 480.476 - António Alves de N.° 467.002 - Auto Drive S. A
N. 474.300 - Café Abel - Souza
Importação e Comércio.
Classe 1 - Walter Abel.
N.° 468.135 - Fixan S. A. AdeDiversos
N. 474.853 - Sena - Classe
sivos.
a.° 36 - Malharia Sena Ltda.
Termos que estão aguardando N.° 468.279 - Laboratórios Ananterioridades:
Frase de propaganda indefedromaco S. A.
rida:
N. 427.40:, - Monlac InstalaN.° 472.764 - Alouette Boni].
Ltda.
N.° 476.900. - A Galinha dos ções Industriais Ltda
N.'
435.729
Agência
Anglo
Ovos de Ouro - A Lenda yue se
475.373 - Livio Lima & Cia.
Tornou Realidade - Art. 19 e 41 Americana Residencial Ltda.
N.° 475.656 - Confeitaria TiN.' 435.730 - Agência Anglo - releza Ltda.
- Cooperativa Tropical Ltda.
Americana Residencial Ltda.
•
Nome comercial indeferido:
N. 435.996 - Archanjo PereiFumas ComerN.° 47r1.777
N. 463.353 - José Luiz dos N.° 444.668 - Construtora Pre- ra Jorge.
cio e IndUtria S. A.
Santos - Marra Iracema . - elas- sidente S. A. - Construtora Pre- N.* 442.429 - Pedro Flor do
N.' 476.104 - Santapaula Me.
se .43. •
Nascimento.
sidente S. A.
lhoramentos S. A.
N. 463.577
Diatron - CiasN.° 476.223 - Edittira BrasileiN.° 451.413 - Metalúrgica Vol- N. 446.250 - Construções Ele.
se 9 - Diatron Eletrônica S. A.
ra de Livros e Revistas Edibras
Ia Redonda S. A. - Metalúrgica tricas Eltec S. A.
Ltda...
N.* 464.978 - Anlar - Classe Volta Redonda S. A.
N. 448.873 - Construções EléRiga - Calçados
N.° 476.249
a.* 15 - Anlar - Decorações litricas
Eltec
S.
A.
Titulo de estabelecimento Inde Pneu Ltda.
mitada.
N. 452.369 - Editbra Preludio
N.° 465.432 - Brascoffee - deferido:
N.° 476.328 - Textil 'Ribeirão
Ltda.
Classe 6 Brascoffee Indústria N. 466.817 - Confecções Al- N.' 453.291 -- Castro & Masijah Ltda.
C Comércio de. Milquinas Ltda.
N.° 476 957 - Mario Doi Ltda.
vorada - Classe 36 - A. L. de Ltda.
N.* 476.972 - Auto BorrachaN.* 453.522 - Lotf Farah.
N.* 460.647 - Bem Estar - Araujo.
N. 445.b02 - Souvenir de Rio N.° 457.820 - Coadora! l Tintas r:a Barfieirante Ltda.
Classe 35 -- Lojas Star S. A.
S. A. .
N.° 466.666 - Its 4 nbeqv - Clas- - Classe 35 - B. Baczynski.
N. 476.975 - União Técnico
se 17 - King Indústria e Comi:cExtgénetas N.° 458.725. - Caetano Pacdart Industrial Ltda.
eio S. A.
N.' 476.976 - União Técnico
N.° 459.038 - - Indústria Meei.
Termos com exIgénelas a cumustent Ltda.
Infl
N.° 486.891 - Alvorada
prir.
N.° 477 021 - Produtos Alimen.
.
• 411.717 - Brasília Filmes
Classe 36 - Lojas Confortes S. -Al
N.' 408.968 - Isaac Kauffman, 5 A.
fieis Colina Ltda.
u- Artigos para Homens.
N. 453.476 - Guaracy e Maringá - Classe 33 - Guaracy
Carlos de Freitas e Odilon José
de Oliveira - Art. 117 n. 1.
N.° 474.134 - Mobili:iria Brasília - Classes 33 e 40 - Ary
Libenthal - Art. 117 n.' 1.
Marcas indeferidas:
N. 416.876 - Sel do Rio Grande - Classe 42 - Adega Suisso
Brasileira S. A.
N.° 439.766 - Jalii - Classe 36
Jalu Modas Ltda.
N.° 440.935 - eafex - Classe
n.° 41 - Exportafirra Carex Ltda.
N.° 444.528 - Vereador - Classe 42 - Luiz Barnahé.
N. 452.390 - Quatro Rodas
Classe 21 - EditAra Abril Ltda.
N.° 462.426 - Galaxy - Ciaise 8 - F,snecialidades Eletrônicas
Galaxy Ltda.
N.* 462.811 - Big Lar - Ctasse 22 - Rig Lar Utilidades S. A.
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ese~N. 477.034 - Restaurante e
Itar Everest Ltda.
N.° 477.072 - Companhia Inilustrial de Conservas Alimentcias
BICA.
N" 477.103 - Empresa Jornal
Unidade Ltda.
N. 477.133 - Pedrosa da FonSeca Importação e Comércio Li .
initada..
N.° 477.173 - Incola - Indústria de Construções Ltda.
N. 477.374 - Alberto Lund¡reli Tecidos S. A:
EXPEDIENTE DA SEÇÃO.
DE TRANSFERENCIA
E LICENÇA
De 14 de abril de 1986
Transferência e alteração 'de
nome de titular de processos:
Foram mandadas averbar as seguintes transferências e as seguintes alteraçoés de nome dos titulares abaixo mencionados.
Olympio Teixeira de Macedo Transferência para seu nome do
termo 154.935 - Privilegio de
Invenção: ' -•
Meiatex 5. A. Indústria e Comércio - Transferência para seu
nome dos direitos dos contratos
de ex p loração ds Eltex S. A. para
o requerente das marcas: Jockette
. n.• 184.912 - Desenho de Cdr
Preta e Vermelha n.* 208.804 Figura de Homem n. • 218.138 Y Front n.• 223.032'- Joeires ? número 281.004 - Y n.° 281.638.
Metalúrgica Siluen Ltda. Transferência para seu nome da
marca Vesper n.° 485.180.
Laboratório de Biologia Clinica
S. A. - Transferência para seu
nome da marca Colicina 433.354.
Willys Motora, Inc: - transferência para seu reme da marca Jeepsa
- número 191.848.
Willys Overland - número 172.087
- Retifique-se, mediante apostila, que
a titular é uma sociedade organizada
de acórdce com as leis do Estado' de
Pennsylvania.
Twinlock Limited alteração de
nome da titular da Marca Twinlock
- número 207.700.
Paraizo Indústria de 116veLs S. A.
--e na alterai:ao de nome da titular
do titulo: Colchões de Molas Paraizo
- número 223.530.*
Federal Mogul Corporation transferência para seu nome da marca
- Vellumond - número 233.432..
Vinhos de Morado Ltda. - .transferência para seu nome das marcas:
Alvarinho número 237.786 - Cepa Ve• lha número 254.126.
Mia» Muhlenbau 17nd Industrie
0.M.B.H. transferência para seu
norte da marca: Miag - número
304.574.
Laboratórios Bionat S. A. Indústria,
Comércio e Serviços Técnicos trans ferência Para seu nome da marcet:. Rionat número 307.071.
Laboratório Sanitas El. • A: - alteraeão de nome da titular da marta:
Sinsval - temer° 307.243.
Mei e IsIublenbau Und Industrie
G.M.B FT. - transferência - para seu
nome da marca: Miare n•9 308.975.
'Ireearatório Sanitas S. A. - alterWo de name da ra s teei: Testotrepai - número 809.148.
Tintas Ypiranga S. A. - alteração
de mane da =arca: Par-Ke número
309.P0?.
• res. * a lastra(' Cataanases -- no
Pedido de averbação de' contrato de
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número 47.065 privilegio de invençio (oposição ao termo 714.532 - marca
Brasiliense).
- Cumpra **exigência.
Fios e Cabos Plásticos do Brasil International Wool SecretarIat
S. A. FICAP - no pedido de aver- (oposaçao e,o termo 712.657 - marbaçáo de contrato da patente nú- ca Gateia).
mero 51.543 - privilégio de inven- Chesebicugla Pond's Inc (oposição
ção - Cumpra a exigência.
ao termo 710.862 - marca Tez).
James North do Brasil S. A. Equi- iiaroers fica Si Companblit Limipamentos para Segurança Industrial tada (oposiçao ao termo 70.751 - no pedido de averbação de con- marca Du Loren).
trato da patente número 61.952 - Acumuladores Culvânia Sociedade
privilégio de invenção - Cumpra a Anónima (oposição ao termo 710938
exigência.
- marca Vulcano).
Herbert Hera St Companhia LimiManco Steel Corporation - no pedido de transferência da patente nú- tada (oposição ao termo 710.752 mero 63.806 - Privilégio de invença(r marca Du Loren).
A Lusitana Sociedade Anônima Em
Cumpra a exigência.
Indústrias Qiemicas Eletro Cloro S. presa de Mudanças Transportes e
A. (Eiclor) - no pedido de aver- Guarda Móveis (oposição ao -termo
bação de contrato feito com LISP 710.653 - título Mudanças Luso).
- Lavorasione Mataria Plastiche - Cerâmica Sanitária Porceilte Sona patente 85.816 - Cumpra a exi- ciedade Anónima (oposição ao Uniu)
gência.
708.785 - marca Vorcilex).
Companhia de Cigarros Souza Cruz
/ Renato Gortide Corte Real - nos (oposição
ao termo 710.386 - marca
cedidos de transferência dos termos: Goa!).
140.395 Modelo-industrial - e 140.397 Tintas Ypiranga t S.A. (oposição ao
modelo industrial - Cumpra a exi- termo 715.492 - marca Tunderod).
gência.
Tintas Ypiranga Sociedade AnôTakesliashi - no pedido nima
(oposição ao termo 715.868 de transferência do termo 153.384 - marca
Primus OU).
privilagio de invenção.
Filtox S. A. - no pedido de trans- Fabrique dez Montras Vuicain et
ferência do registro 214.132 marca Studio S. A. (oposição ao termo:
- Mantenho- a erige/teia. Quanto ao 710.968 - marca Vulcano),
mesmo pedido feito no trino 74.210 Tecno Química Socizdade Anônima
privilégio de invencão - Arquive-se o (oposição ao termo 710.791 - marca
oedido de anotaaao de transferen- Cletex).
nor falta de cumprimento da exi- Salvatore Libertino e Angalo Libertino (oposição ao termo 719503•
aencia.
marca Agente 007).
Malharia e Confecções iboa Ltda.
- transferência para seu nome da Porcelana Mauâ Sociedade Anónimarca 218.302 marca - Cumpra a ma (oposição ao térmo 710.514 Maná).
exigência.
Bucyrus Erie Company - no pe- Continental Gummi Werke Antidido de averbação de contrato dá engessilschaft (oposição ao termo
marca: 293.278 - Cumpra a extgen- 711.362 - marca Continental).
Ralston Farina ia) (oposição ao
e'la•
Agapeana S.. A. Produtos Químicos termo 710.691 - marca Emblemati- no pedido de alteração de nome ;ca).
no registro 219.042 - Cumpra a exi- Radio Corp of America (oposição
ao termo 710.601 - expressão de
gência.
.
propaganda Solid State).
'Torrefação Café Dubon Ltda. - Unilever Limited (oposição ao terno pedido de transferência do registro mo 711.853 - marca Folysoi).
223.942 marca - Cumpra a exigên- Unilever Liraited (oposição no tercia.
- marca Polysol - terHaroldo Acir Grosskreutz - no pé- mo 711.852
710.815 - marca 'fadiolux dido de exploração de contrato do mo
696.923 - marca Lua).
registro 287.867 - Cumpra a exi- termo
São Paulo Alpargatas Sociedade
ge/mia.
Anônima (oposição ao termo 714244
Maria Apparecida vfanna de Car- - marca Corin).
valho - no pedido de transferência
Suvinil Indústria e ' Comercio de
do registro 298.219 - Cumpra a exi- Tintas
Limitada (oposição ao termo
gência.
- marca Solvini1).
Propaga Publicidade Ltda. - no 714.834
São Paulo Alpargatas Sociedade
pedido de alteração de nome - ter- Anónima (oposição ao termo 714221
mo 401.301 marca - Cumpra • exi- - marca Exclusive 007).
gência.
&mine Indústria e Comércio de
Tintas Limitada (oposição ao termo
Diversos
714.835 - marca Divinil.
•The Sydney Rosa Co. - no canSão Paulo .Alpargatas Sociedade
celamento dos registros: 159.705 - Anônima (oposição ao termo 714.065
271.189 - 245115 - 282.199 - Ano- - marca Rodar).
tem-se os cancelamentos das aver- Topps Shewing Gum Iricorporated
bações de contratos firmados em 13 (oposição ao termo 711.252 - marde abril de 1950.
ca Top Mint).
Ancar Tintas Gráficas Ltda. - Escritório de Serviços de Engenhanos pedidos de apostilas nos regis- ria Limitada (oposição ao termo:
tros 308.298 - 308.299 - e 308.300 706.319 -. marca Esa).
•
- Anotem-se, mediante apostilas, a Frigorifico Cruzeivae Sociedade
transferência le anotadas nos regis- Anônima (oposição ao termo 713.336
tros anteriores.
- marca Alvorada).
Big Indústria de Bicicletas Sociedade Anónima (oposição ao termo:
714.654 - marca Ria Diesel). •
NOTICIÁRIO
A D Schineeck (oposição ao termo 710.410 - marca Casa do Pulse).
OPoetedea
Almeida Santos Ltda. (opa
Rhodia Indústrias Químicas e sTex- Tecidos
ao termo 711.511 - marca Estais Sociedade Anônima (Oposição ao siçáo
trela D Alva).
termo 713.614 - marca Ornyl)
do Brasil Sociedade AnóniArnau Dizioli Sociedade Anônima maSemco
e Comércio de MáquiIndustrialização de' Sementes Olea- nasIndústria
(oposieeo ao termo 713.125 71C.442
ao
têrmo
inosas
(oposição
'
g
marca Femco).
- marca Dizi).
Solúveis Frusol S.A. (ópoAzevedo Bento Sociedade anõnima /entes
•-• Pç. termo 705.913 - marca SerComércio e Indústria (nnosiefin N' rano).
eP"Pin
ca
r
me
7 4 . " n1
'7' -a ^I de Materiais
C“,n, ' • r,
TrIeNté T, ,1i54rQ
Cafés Finos Sociedade Anenela 7-:tema Soc*edads Anónima (oposi-
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ção ao termo 711.191 - marca Soe
thet .
Unilever Limited (oposição ao terMe 710.905 - marca Solazul).
Companhia • Riomar Comercial
Construtora (oposição ao termo
710.422 - marca -Malta Tewhisky).
Kibon Sociedade Mentem Indúsa
irias Alienenticias (oposição ao ter.
mo 711.467 - marca Kom Sabor).
Companhia de Cigarres Souza Cruz
(oposição aos -termos 710.942 - expressão: Virgínia Enter Dunhill King
Size - termo 710.943 - expressão
VfrgMla Filter Funhill King Sim).
Companhia de Cigarros Souza Crus
(oposição ao termo 710.945 - expressão Virgínia Fliter Ftushill King
Size).
Pepsico Inc (oposição ao termo:
710.708 - marca Pip's).
Pepsia° Trio (oposição ao termo:
710.709 - marca Pipa; - termo:
710.716 - marca Pip's - termo:
713.434 - marca Pip's).
Shel/ Brasil Sociedade Anônima
Petróleo (oposição ao termo 713.814
-e marca Nantilua).
Shell Brasil Sociedade Anónima
Petrefero . (oposição ao termo 714 979
- mame Lubrimeo).
Estabelecimentos Manuel da Silva
Torrado dr Cia. Irmãos (Oposição
iStmo 716.216 Marca Santa Maria).
• Pastificio Germinal Ltda. (Oposta
cio ao termo 710.631 mama Germe".
ni têrmo 710.630 marca Germani
termo 710.628 marca German' termo
710.632 marca Oermani).Tintas Ypiran get S.A. (Oposição ao
termo 716.468 marca Lajespuma) . •
John.son & Johtison (Oposição ao
termo 710.862 marca Tez).
E. Tolipan (Oposição aa *MO
710.590 marca La
- Fábrica Ypu . Artefatos de Tecidos
Couro e Metal S.A. (Oposição e.c- termo 710.581 marca Tupft) .
- Cia. "Melete AnOne lne (0Pookao ao
termo 710.805 marca Viofim).
Cia. Usinas Nacionais (Oposição ao
termo 711.584 marca Cruzeiro).
-R. Borahoff Mototenea S.A MOOsição ao termo 711.005 marca Mototécnica) .
TI. Borghoft Motoracna S.A (Oposição ao termo 711.004 marca Mototécnica) .
Cia. Usinas Nacionais (Oposição ao
termo 710.982 marca Pérola).
S:A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo (Oposição ao têrmo 710.459
marca Sacopal termo 710.460 mar•
ca Sscopal).
Coto:atido da Torre S.A. (Oposição ao termo 711.827 marca Torre).
São Paulo Alpargatas S.A. (Oposição a termo 714.165 marca Bole'.
eche).
São Paulo Alpargatas S.A. (Oposição ao tarai° 713.896 nome comercial Trio Boliche S.A. - termo ..
713.147 marca Auto Mocassim
termo 714.270 marca Marajó 007
termo 114.424 marca 007 Motor Oil),
Massaranduba Ind. e Comércio Li-*
mitada (Oposição ao termo 711.535
marca Massaranduba).
Mariaro Si els. Ltda. (Oposicáo ao
termo 714.903 marca Fazendinha).
Massaranduba Ind. e Comércio Limitada (Oposição ao termo 711.534
marca Massaranduba).
Oswaldo Martins Gonçalves (Oposição ao termo 711.938 marca Mate•
iras),
Boc. de. Expansão' Farmacêutica
Limitada (Oposição ao termo 711.952
marca Cintar).
Frigoríficos Cruzeiro S.A. (Oposta
ção ao termo 911.584 marca Cruzeiro).
Ayres Mendonça & Cia. Ltda.
(Oposição ao termo 712.082 marca
Luminar).
Nauta' S.A. Importação e Comércio -(Oposição ao termo 711.940 mar*
ca Brasilimpex)e

•

▪
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_
A,yres Mendonça Cia. Limitada
(Oposição ao termo 712.083 nome comercial Indústria de Velas Luminar).
Jumar Modas e Jóias Ltda. (Opotição ao . termo 715.630 marca Joalar) .
Rothmans Of Pall Mail Limited
(Oposição ao termo 705.608 marca
King Size).
Big Ind. de Bicicletas S.A. (OpoBicão ao termo 691.523 marca Apoio).
Microlite S. A. Ind. e Comércio
(Oposição ao termo 710.398 marca
Microlent)'.
Jonathas Carlos de Carvalho Pilho
(Oposição. ao termo 710.144 marca
007) .
Servitox' Inseticidas 'Ltda. (Oposição ao termo 712.355 marca Insetox).
Refrigeração Cruzeiro do Sul Limitada (Opbsição ao termo 713.581
marca Térmica Cruzeiro do Sul).
The Mcneil Machine & Engineering
Co. (Oposiçpão ao termo 710.778
mg rca Ed Lincoln).
Montres Rolex S.A. (Oposição ao
• termo 710.745 marca Grão Duque).
Haensgen & Cia. Ltda. (Oposição
ao termo , '710.623 marca Natal).
Johnson: & Johnson do Brasil Produtos Cirúrgicos Ltda. (Oposição ao
termo 711'.245 marca Topidol).
Johnson , & Johnson (Onosic.:ão ao
termo 711.048 marca Raticon) .
Alfa Romeo (Oposição ao termo
111.523 marca Alfa).
Supermercados Pão de Acúcar S.A.
(Oposição . ao ter-nig 711.482 marca
Sirva-se).
•
Central Consetera S.A. • (Oposição
ao termo 711.080 marca Nelcor).
Indústrias Gasparian S.A. (Oposirn o ao terno 711.039 Marca IGE).
S.A. Shopping News do Brasil
Editôra (Oposicão ao termo 712.190
marca Shopping News de Campinas).
Walita S.A. Eletro Indústria (Oposição ao termo 710.814 marca Lolita) .
Walita S.A. Eletro Indústria (Oposi('ão ao termo 710.813 marca Valito).'
Produtos' Alimentícios Gurupv Limitada (Oposição ao termo 710.527
marca Gurupi)
Cia. Química Industrial Cil (Onisição ao termo 712.194 marca Emcocill .
Fábrica de Piiiimas Mario Limitada
(Oposição ao termo 710.823 marca
Ma non) .
Victório Pillon & Irmão (Oposição
ao têrmo 709.548 marca, Pio).
Cia. Naclonal de Veludos (Oposição ao tern:m-711.182 marca Valnati).
Sindicato. do Comércio Atacadista
de Tecidos' 1 Vestuários e Armarinhos
de São Paulo (Oposição ao termo
711.257 marca- R, S. Notícias) .
Móveis de Aço Fiel S.A. (Oposirão
ao termo 711.595 nome comercial
Credifiel S.A. Crédito Financiamento e Investimento).
Cia. Antártica Paulista • Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos
10posição . ao termo 711.464 m^rca
Casta Real) .
Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos
'(Oposição ao termo número 712.448
Marca: Aguardente Mineirinha).
Interplastic Sociedade Anónima In--dústria e Comércio (Oposição o termo número 710.960 - Marca: Coralplast: c) . • .'
Solaplast Indústria e Comércio Sociedade Anónima (Oposição ao termo
número 712.366 - Marca: Solaplast).
The Gillete Co. (Oposição ao terMio número 711.308' 2r- Marca:
The Gilete Co. (Oposição ao termo número -711.305 - Marca: For
Meu).,

•
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Representação de Produtos Farmacêuticos Limitada (Oposição ao térmo número 710.661 - Marcw Profarma).
Incasa Indústria - e Comércio Catarinense Sociedade Anônima (Oposição
ao termo núúmero 711.010 - Marca:
Ima).
Gea Plantas e Jardins Limitada (Oposição ao têrmo número 715.667 Marca: Caa) .
Cereais Caiçara Limitada (Oposição
ao termo número 713.965 - Marca:
Caiçara).
Restaurante Unidos Limitada (Oposição ao termo número 708.361 - Marco: 2 Unidás).
Zylberkan e, Irmão
(Oposição ao
termo número 709.201 - Marca: Bambi).
.
Aço Torsima Sociedade Anônima
(Oposição ao termo número 713.900
- Marca: Siinap).
Aço Torsima Sociedade Anônima
(Oposição ao termo número 713.901
- Marca: Simap).
HMH Publishing Co Inc. (Oposição
ao termo número 710.974 - Marca:
Pley Boy).
Chambre Suisse de L Horlogerie
(Oposição ao termo número 711.517
- Marca: Suissas).
Telefunken . do Brasil Sociedade Anônima Indústria e Comércio (Oposição
ao termo número 711.897 - Marca:
Telestar).

Companhia Brasileira de Investimentos (Oposição ao têrmo n° 711.216 Nome comercial: Sbi Sociedade Anónima tiras leira de Imóveis e Administra.
ção de Bens).
Carl Schenck Maschinenfabrik G. M.
B. H. (Oposição ao termo número
711.751 - Marca: Figurativa). '
Grandes Ind. Minetti Gamba -Limitada (Oposição ao têrmo n° 710.983 Marca:- Diana) .
D. Chiarello (Oposição ao termo número 712.490 - Marca: .Vitória).
Cooperat.va Agrícola de Cotia (Oposição ao termo número 714.584 Marca: Cotia).
Mercantil e Industrial Fernandes Sociedade Anônima (Oposição ao termo
número 709.629 - Marca:: Fernandes).
Lanificio Sulriograndense Sociedade
Anônima (Oposição ao termo número
714.453 - Marca: Capri) .
Cotonificio da Torre Sociedade Anônima (Oposição ao termo n° 711.629
- Marca: Torre).
ABC Rádio e Televisão Sociedade
Anônima (Oposição a °termo número
715.141 - Marca: ABC):
mo número 713.187 - Marca: Edima).
São Paii1 0 Alpargatas Sociedade Anónima Sociedade Anônima (Oposição ao
termo número 714.631 - Marca: Bo
Lee Chej .
Cotonificio da borre Sociedade Anônima (Oposição ao termo n° 711.628
- Marca: Torre) .'
• Transportadora Alex Limitada (Opo
siçâo ao têrmo número 711.528 - Marca: Alex).
Arte Móveis Paris Limitada (Oposição ao termo número 711.373 - Mar.
.
ca: Paris).
Triumph . Werke Nurberg Aktiengesellschaft (Oposição ao termo número
711.024 - Marca: Triunfo).
Produtos Roche Quím:cos e .Farmacêuticos Sbeiedade Anónima (Oposição
ao termo riunero 712.442 - Marca:
Gastrobar).
Raul Oscar "Albertal (Oposição ao
termo número 710.481 - Marca 007).
Agostinho Seul Sociedade AnônMa
Comércio Exportação Importação (Opo-

Abril de 1:;s

siçã ao têrmo número 710.483 - Marca: 007).
Agostinho Setti Sociedade Anônima
Comércio Exportação Importação (Oposição ao termo número 710.481 - Marca: 007).
Agostinho Setti Sociedade Anônima
Comércio Exportação Importação (Oposição ao termo número 710.490 - Marca: 007 - Termo número 710.495 Marca: 007 - Termo 710.499 Marca: 007).
Predial Niagara Consorcio Imobiliário Limitada (Oposição 'ao termo número 710.595 - Marca: Niagara).
Better • Propaganda Limitada (Oposição ao termo número 710.714 - Insígnia: Os Produtores).
Precisa Participações Engenharia Comércio e Indústria Sociedade Anônima
(Oposição ao termo número 710.814
- Marca: Lilita).
(Oposição ao termo número 710.934 Marca: Vinte e Um) .
Soc. Expansionista Gonçalves Limitada (Oposição ao termo n° 710.969
- Nome comercial: Reseg Representações e Seguros Limitada).
Soc. Expansionista Gonçalves Limitada (Oposição ao termo n° 710.970 --Titulo: Reseg).
Indústrias Reunidas Titan Sociedade
Anónima (Oposição ao têrmo número
711.006 - Marca: Ki Tita).
Saber Revendedora de Livros Limitada (Oposição ao têrmo n° 711.008
- Marca: Caminhos do Saber).
Gráfica Ipe Sociedade Anónima (Oposição ao termo número 711.035 Marca: Ipc).
Indústria de Calçados Francisco Rosifini Sociedade - Anónima (Oposição ao
termo número 711.045 -i Marca: Rose Marle).
C'iapelaria Olympica Limitada (Oposiçã o ao termo número 711.055 - Expressão de propaganda: Sub:ndo a Es!
cada o Preço Desce).
Bandeirante Sociedade :Sido Empreitada Limitada (Oposição ao termo número 711.123 - Marep: Bandeirante).
Nacional Companhia Distribuidora de
Produtos de Petróleo (Oposição ao termo número 711.170 - Marca:' Nacio•
nal).
Pharma Sociedade Anônima Laboratórios Farmacêuticos (Oposição ao termo número 706.724 - Marca: Proquifarma) •
Laboratório Farmaquion Ltda. (Opo. F 693.078 sição ao termo número
Marca: Beneroc).

!rugiste de Renda
LEI N• 4.862' - DE 29-11-1965

Altera a legislação do 1:avisto de reaja, adora diversas medidas de ordem fiscal
e fazendária e dá outras
providencias.
DIVULGAÇÃO N 9 934
PREÇO: CrS 200
A VENDA t
Na Guanabara
Seção de Vencias: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço
de Reembólso Postal
Em 'Brasília
Na sede do D.I.N.
lrene.~P

Indústrias Coimbra de Ferragens Sociedade Anônima (Oposição ao terna.
número 713.984 - Marcai' Coimbra).
Eau de Cologne Parfiunarie Fa- ,
brik Glockengasse nã 4.711 Gegenuber
Der Pferdepost Von Ferd Mulhens
(Oposição ao térrno número 712.207
- Marca: Terceto).
Armazés São Domingos Sociedade
Anônima importação e Comércio (Oposição ao termo número 715.068 - Marca: São Dom,ngos),.
Sciedade Ana:mima Minho Santista
Ind. Gera,s (Oposição ao termo número 711.436 - Marca: Santista).
Sociedade Anônima Moinho Santista
Indústria Gerais (Opos.ção ao têrmo
número 711.435 - Nome comercial:
Santista, Companhia Nacional de 'Seguros Gerais).
Calce e Leve 'Sociedade Anônima
Auto Serviço de Calçados (Oposição
ao termo número 716.725).
Socimex Sociedade Anónima (Oposição ao termo número 715.257 - Mar.Rádio e Televisão Sociedade
c.aCC
AB
Anônima (Oposição ao termo número
715.147 - Marca: Canário).
Seara Companhia Limitada (Oposição ao termo número 687.057 'Marca: Orleans).
Louis Schwaa Sociedade Anónima
(Oposição ao têrmo n° 711.517 Marca: Suissas) .
São Paulo Alpargatas Sociedade Anônima (Oposição ao termo a° 715.890
- Marca: Bibo Liche).
São Paulo Alpargatas Sociedade Anônima (Oposição ao térmo n° 714.906
- Marca: Tutu).
•
óticas California Limitada (Oposição
ao termo número 711.176 - Marca:
California).
Adain Opel Aktiengesellschaft (Oposição ao termo número 712.785 Marca: Diplomata).
Volkswagenwerk A ktienge s e 1lschaft (Oposição ao termo número
712.236 Titulo: Meca Volks Agência 'de Automóveis e Auto Peças).
Volkswagenwerk A k t.1 engese Ilsehaft (Oposição ao termo número
712.591 - Marca: Bani Volks).
Ford Motor Co. (Oposição ao termo
!Aturo '7. 11.362 - Marca Continental).
13rascola Limitada (Oposição ao termo número 711.510-- Titulo: Brasco-:
lo Brasil Comércio Loter:as Salvador
Limitada)
ola
a) • Limitada (Oposição ao termo número 711.581 -- Marca: Bras).
Du Mout Companhia Destilaria An.-.
gelo Milani (Oposição ao térmo número
711.627 - Marca: Torre).
Fundição Progresso .Sociedade
nirria (Oposição ao têrmo n° 707.922
- Marca: Progresso).
Du Mont Companhia Destilaria Angelo Milani (Oposição ao termo número 711.629 - Marca: Torre) .
Companhia Anônima *Toddy Venezo,aaa (Oposição ao termo n° 711.870 ---*
Marca: Frostdog).
Du Mont Companhia Destilaria Angelo Mileni (Oposição ao termo número 711.628 - Marca Torre).
Companhia Industrial de. Conservas
Alimentícias Cica (Oposição ao termo
número 708.641 - Marca: Jurema).
Sociedade Anónima Institutos Terapeuticos Reunidos Labofarma (Oposição ao termo número 713.632 - Marca: Frixon).
Ortho Pharmaccutical Corp (Oposição ao termo número 711.777 - Marca: Defluina) .
A. W. Faber Castell (Oposição ao
térmo número 712.969 - Marca: Ce.
lored).

Wuarta-teisa..2s. •
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Pubileação feita da acesrdo cem o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação •começará s.

eitittes o prazo do 00 dias paga o deferimento do pedido. Durante éss. prazo poderão apresentar suas oposições ao
Departamento
,Kwilonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com h

concesaáo cksregistro requerido

• Termo n.° 723.929, de 11-11-1965
ndústrias Reunidas V:drobrás Ltda.
São Paulo

POLIBRiS-

-Termo n.° 723.931, de 11-11-1965
Naum Marideltraub
São Paulo

GRAÉ - TURISMO

Induz tria Brasileira

Indústria Brasil si ria -

C.aasse 14 Vidro comum, . laminai°. trabalhado
em elidas as formas e preparos vidre
-cristal para todos os fins, 'viro Induz• triat com telas de metal ,ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeires, altnotarizes, -bandejas, cubetas, cadinhos, cálitargs, cálices, centro
de mesa. capsulas, copos, espelhols • ds-carradeiras. frascos, tõrinas para do es
fôrmas para farnos, tios de .vidro, garrafas, garrafões, graus, .globos, haste,
jarros. ,jardineiras, licoreiros mamadeiras, mantegueiras; pratos, pires, porta•
jóias, palitenos, potes. pendentes pedestais, saladeiras, serviços para rs.
trescos, saleiros, tubas, tigelas, traves.
sas, vasos; vasilhames. vidro para 'vt,
draças. vidro para _relógios, varetas.
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis' e para -bara-brisas - e
xicaras.

• Classe 8 ,. •
Para distinguir: Artigos. e -aparelhos
eletrônicos: alto-falantes, antenas, agulhas para'. fonógrafos, amplificadores,
bobinas para rádios. 'e televisões. aparelhos paarScontrôle de sons, condensadores, aparelhos de comunicação Interna, diais, discos gravados-. aparelhos .de
freqüência, modulada. fonógrafos, gravadore.s de discos. gravadores ,de fitas,
geradores estatisticos e eletrônicos .'de
alta freqüência -que tuncionam cotn .. válvulas, máquinas falantes. aparelhos' de
receptores de sons, rádios„ rádios fonógrafos, aparelhos de televisão, sincronizadores, selecionadores,transtor.
cai:dores • de sons, toca-discos automáticos ou "não, _transmissores transistores.
válvulas para rádios e televisões

Termo n.o 723 .930, de- 11-11-1965
Belvox Instituto Internacional de
- Auditécnica S.A.
São Paulo
I

BELVOX INSTITUTO
INmERNACION
AULITRCNICA
• Nome Comercial

Termo n.o 723.933, de 1 1 - 11 - 1965
Wooltá S.A. Indústrias Testeis
São Paulo
JOEL OASKO

Inrii;atria Brasileira

Termo n.° 723.932, "de 11-11-1965
Perez el °sores
São Paulo
PROFRCUCA11

.

CPR E SOnETERA SÃO Pau_O
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 723.934, de 11-11-1965
Richard Hugh Fisk
São Paulo
ESCOLAS FISX
SZo Paulo-Capita)
Classe 33
Titulo de eEstabe/echnento
Termo ri.° 723.935, de 11-11-1965
Clinica GeriátricaFre: Fabiano Ltda.
Guanaba
ra
é

Térmo . n.° 723.937, de 11-11-1965
Rio Gráfica e Editôra Ltda.
.
Gcanabara

_fiEVISTA'
DE BOLSO'
Classe 32 •
Para distinguir: álbuns, almanaques,
anuários, boletins. catálogis, • 'ornais,
livros, peças teatrais e cínamatográft.
cas, -programas de rádio t teler'são,
Publicações, revistas, , folhinhas tarasses, sas e programas Circenses
Térino n.° 723.938, de 11-11-1965
Gráfica e Editôra Ltda. -- Ilio
Gcanabara •

SORTILÉGIO

Termo n.° 723.940, de 1/-/1-196$:
(Prorrogação)
Rica GráSca e. Editõra Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

'Cinema em Relêv-ci,
Classe 32
, Revista e publ:cações em geral
Termo n.o- 723.942, de 11-1J-1965 .
(Prorrogação)'
RIO Grá çica e Editõra Ltda.
Guanabara
-

PRORROGAÇÃO \

ÁLBUM DE BELEZA,
•

Classe 32
Album • '

1
Termo n.° 723.943, de , 11-11-1965
Classe 32
-Minas
Milho
'óleo
S.A.
Milhominag
Para distinguir:
álbuns, almanaones,
Minas Gerais'"
anuários, boletins. catálogis, jcssuais,
liv-os, peças teatrais e sanasatográb.
cas, programas' de rádio t ,televisão
publicações, revistas, folhinhas impres
sas e programas circenses
Termo ri.0 723.939, .de 11-11-19S-l5Indústria de Produtos Alimentares
Iguassú
tRio de Janeiro

XÁ-RADA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
-,,lasse 41_Picolé
Termo n.° 723 . 941, de
11-1965
(Prorrogação)
.
Rio Grá 4ica e-Edites:a Ltda.
Guanabara

Classe 41
Óleos comestíveis, gorduras.derivados da industrialização' o . milho
Termo n.° 723.944, de /1;11-1965
Ipê — Agrícola, Comercial e Industr.al
Limitada
',São Paulo

("PdateMphii

Classe 36
•
•
íNDÚSTRIA BRASILEIRA
Para distinguir: Artigos de . vestuários,
at ' ,roupas feitas em .. geral: • Agasalhos.j.
• Classe 42
aventais, alpargatas.. anáguas. blusas.
Classe 50
Para
distinguir:
Aguardentes, aperitk
botas, botinas. blusões. boinas. °abaArtigos da classe
vos, an;z, bitter, brandy, conhaque. cera
PRORROGACIO
(louros, bonés. capacetes..cartolas caravejas fernet, genebra gin; kumel, licoa
puças, casacão. coletes, capas; chatas -Termo n.o 723.936, d.s 11-11-1965
res. aectar, punch pipermint, rhunk
cachecols. calçados, - chapéus. cintos
Rio Gráfica e Editõra Ltda..
sucos de frutas sem álcool, vinhos. veta
cintas. combinações. corp.nhos.. calça:
Gcanabarmouth. Vinhos espumantes, vinhos
.de senhoras e , de crianças. calções. sal
quinados e wh:sky
a
camisas.
'camisolas.
camisetas
Cas
1
•
cuecas, ceroules,. • colarinaás. cueiros
Termo n.° 723.945, de- 11-11-1965
saltas, casacos. dainelos. Sonin6s achar
Bortoletto Ltda,
Rambaldo
pez, fantasias, fardas para militares .eo
São Paulo
legials. fraldas. •gabe-has gravatas, gorro& logos de (ingeria, sa..s.a.as, taqués.
luvas, ligas. lenços n ri interi melas
maiôs. mantas. mandrião mantilhas paletós, palas.' penhoar. putovet, palermas
,Classe- 32
pangos. pouches. • polainas • ()lamas; -PU
nhos. perneiras,. quitnonos... regalos Para distinguir: AlManaques, . agendas,
Indústria Brasileirs
robe de chambre. • roupaa sobretudos anuários; álbuns irtrairessos, boletins, caClasse 32
suspensórios, saldas de hanho; sandálias tálogos, edições- imprsssas.' folhetos,
Classe '41
Para assinalar o gênero de negócio da
. livros : impressos.. pubbcações
stieteres: shorts sungas •sisSa: . ou slackS
Biscoitos, bolachas, balas, doces 4)
reqUerenee de acendo com o
toucas, turbantes.. rorn as • uniformes p ressas: revistas, proarsmas sadiotôni• farinhas alimestícias
art.
115
do:
CPI.
— •
. • cos, . rádio-televisionados
e vestidos

FREI FABIANO

RIOGRAI

DIVULGAÇÃO
CULTURAL
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Pabra.-aaão feita da ac,ala cara o art. Sda do CI:dko da Pre:rf:ctre.e
ra data da puldleaaalo ceineaard a
eiárae o prsao do. ta dás para o deferimento Ca 1:cd:do. Zaarante eia ;rasas pedcriZo c:Toar:Ur imas opodções ao rtartetnen4o •
aisdatmal da Wiépritdade IndLstrial aqueles que se juaaa-ein prejudizarica com a earneSsit0 do anidra repterido
•
• Termo V 723.946, de 11-11-1965
Katasa Limitada Indústria e Comércio
Pernambuco

Termo n° 723.948, de 11-11-65
E. Mack Aktiengesellschaft
Alemanha

ittousTRui Sit*Aaz,rta":

n;`:

Classe 8
Campainhas elétricas simples; aparelhos
coara roubos e assaltos; campainhas ou
c:garras automaticas; auto-transformadores, transformadores de Iõrçe para
aparelhos de precisão e transformadores
de salda para radio
•

Urino rs.° 723.947, de 11-11-1965
Xirol Indústria de Beb:das e Conexos
Sociedade Anônima
São Paulo

Casse 3
Um preparado geritrico
Termos as. 723.950 e 723.951, de
11-11-65
Index-Werke Km/ca.-Ga. Hahn G
Tessky
Altaaanha

freios, fomos. freios magnéticos gui- conjuntos para terraços, jardim e praia',
lhotinas. guindastes. geradores, gazeia ~Mato, de armários e gabinetes para
ficadores, guinchos. graxeiras, gatilho :opa e casinha, camas, cabide& cadeiras
de partida do funcionamento de engre- riretórlas, cadeiras de balanço, caixa,
nagens de velocidade do veiculo, inje- is tédios colchões, colchões de mo!"
tora de carburadores, injetores. juntas dispensas, divisões, clivam discotecas
universais, iam/nadares. tubrificadores, de madeira, espreguiçadeira& asariam*
tapais, tirantes, transportadoras, nichos alma estantes, guarda-roupas, mesas,
de válvulas, terminal traseiro do motor mesinhas, mesinhas para radio e televa
de partida. terminal da ancora do eixo são,
para televisam molduras
do bendiz. virabrequins. ventoinhas. para enes:ilhas
quadros. porta-retratos, poltronas.
válvulas, ventiladores para automóvel* poltronas-camas.
'prateleiras, porta-chaa
(do motor)
péus, aofáa, sofás-camas, travesseiros e
Clame 11 .
vitrines
Ferragem, ferramentas de tilda espéde.
Termo n.° 723.952, de 11-11-65
cutelaria em geral e outros artigos cie
(Prorrogação)
metal, a saber: Alicates, alavaaaaa, ar! Parbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
inações de metal. abridores de latas,
Votai. Meister Lucius 6 *Lining
arame liso ou farpado. assadeiras, açuAlemanha
careiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonierem
ibera para pedreiros. correntes. cabides,
chaves; cremones, chaves de parafusos,
PRORROGAÇÃO'
conexões para encanamento, colunas,
Caixas de metal paru pateia. canos de
metal, chaves de fenda chaves inglasa,
cabeções, capeai& copos, crichepota
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
mura acondicionamento de alimentos.
caderões. caçarolas, chaleiras. cafeteiras, conchas, coadores: distintivos, dobradiças; enxadas. enxadões, esferas
engates eassicboa, enfeites para arreios.
enrama esteva para arreios espumaClasse 3
danar; formões, fcsices, ferro para cortai Preparações farmacêuticas e terapêuticas
aipins, te:rolho& facas, facões fedaduras, ferro comum a carvão, fruteiras
Termo n.° 723.953, de 11-11-65
tants. fôrmas para doces, laical para
(Prorrogação)
estradas de feno, frigideiras; ganchos Parbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
orelhas, garfo& ganchos para qudros
Varra. Meister Ludas Ca Braning
gonzos paia carruagens: insignias;
Alemanha
nas. laminas, licoreiroa., latas de lixo
arras; machadinha& molas para lona
atolas para venezianas, martelos, mar
, PRORROGAÇÃO
retas, matrizes; navalhas; Puas. Dás. WS'
gos, parafusos, plebes.. porta-gélo;
miras. Dorta-páo, porta-lotas, paliteiros
panelas roldanas, ralos para pias, rei*
tes, regadores; serviços de chã e cala
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; te
soaras. talheres, talbacfeiras. barqueara
fanares. &assadeira& telas de arame, tos
miras, trincos. tubos para encanamentcs
trilhas sara portas de correr, taças
aavessas tatabulos; vaca vasilhames
verrumas
Classe 2
Medicamentos para animais, prooutos
Térmo n" 723.949, de 11-11-65
Oca Arquitetura, Indústria e Comércio para a destruição de animais e de veS. A.
getais, desinfetantes
Guanabara
Tarmo n.° 723.954, de 11-11:65
(Prorrogação)
Parbwerke Hoechst Aktengesellschaft
Vorm. Mester Lucius G Braning
Alemanha

Casse 48
Para distinguir; Perfumes essências esClame
tratos, água de colônia, água de toucador água de beleza, agua de quina Para distinguir: alavancas anéis, autoluagua le rosas, água de alazema, água brita:adore& alavancas paar suspender
para barba loções e tônicos para os veiculo& batedeiras. bielas. 1;urrinhos
Cabelos e para a peie. brilhantina, San- blocos de motor, bronzinas blocos, barbombas ,runidores para cereais, bedolina. "batons" cosméticos, tocadores ras,
toneiras,
bola de carburador, breques.
de penteados, petróleos. óleos para os bombas hidráulicas,
cruzetas, cilindra
cabelo creme revanescente, cremes por. camblos, cabeçotes, cariar
de embreadurosos e pomadas para limpeza da gem. carta de motor, comutadores,
pele a "osaquilage". lepiiatórios. deso- cubos de Placas de embreagem, culadorantee, vinagre aromático. pó de arroz tras de cilindro do motor, caixas de
• talco perfumado ou não, lards para lu-brecada cor e& caldeiras, chapa
o rosto e para os lábios sabão e creme protetora de embreagem. caldeiras a
pestana * e sobranceiras, PrePadna Para vapor para fins agricolas. coletores de
embelezar cílio. e 1
4: h os,
s carmim pare arranco, caiburadores, correntes de dia
para barbear. sabão liquido perfumado tabuidio, caixas de cambia caixa de
Indústria Brasileira
Ou não, sabonetes. kndfricios em pó, movimento central, colares de esferas
para
&adio
e
movimento
central
ampasta ou liquido, sais perfumados Para
Liame 40,
PRORROGAÇÃO
banhos, pentes, vaporizadores de perfu- adores de damas, cabos motores sela
me: escavas para dentes, cabelos. unhas evos para ardeu/os de traço Sn que- Móveis em geral de metal, vidro. de
• afilas, saquinhos perfumado. Prepara- iro rodas, anato& diferenciar disposi- aço, madeira, estofados ou não inala
tivo de !gaia° elétrica dragas. desnata. sive móveis para escritórios: Armárioa
los em pó. pasta liquidos tijolos &ras;
desinkgradeiras, descascadeiria, a naairios para banhara e para •OUirlib
pena o tratamento das unhas, disaol- descascad
or. distribuidnres de gasolina., rsidas, akootadan acolchoados narr
Isentes e vernizes removedores da ata liarWadeiram.
eixos. embreagem angra- nabveis bancos aa1cões %inanem
Gala glicerina edurpada para os cabeias
=dares. easeabos de cana, espreenedo ~dela. domiciliares ni.rços morahoa
* preparados Para demi* Aders. reli,
Classe 1 .
engrenagens, exaustores para for- .adesras carti-Norg para cha asai :
Chapas txtogritecas. filmes fOtográfl..
Wien e Chitas Ou atuais utilidade,. óleos pui. levedares, esmeris.
apulas
foles
de
r
ithInros
.
ra
iormithrios .unstunt.a- coa
e filmes c.icmatoorri.
pau n pele
Forja, freges frisas fia-migara, Nwine ••••• 4,14. $. ‘Weltal
4 a)
ie . ,Ptairas

HIGH SOCIETY

Pinacolor
ficos senç bilizados

/ r, • •,..1
•

• ••

_
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MARCAS DEPOSITADAS
_ r
Pula/fanas, feita da aterdci eciin'ti art. I30 do Côdlgo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Carter a Prazo de 60 dias para o'deferimento do pedido: Durante Use prazo poderão' apresentar suas oposições-1, ao Departamento .
Nadonal das Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido,
bebidas. - Tabaco manufaturado ou preciosos, semi-preciosos e suas imita- cerados, inclusive para instalações hoes
não. Artigos- 'para fumantes, exceto ções, usados como adornos, 'pedras-- pra-. pitalares. - Couros e peles preparados
papel (classe 38). -- Sementes e' mu- ciosas trabalhadas e Suas irnitaç6esa
OU' não. Artefatos des couros e peles.
das para a agricultura, a horticultura Vidro, cristal e,-seus' artefatos. -. ArArtigos de vestuário, de tôda sorte,
e 'a' floricultura: Flores naturais. - - tefatos . de cerâmica lporcelana, faian- inclusive de " esporte e , para crianças
Veras, fósforos,- sabão cemum e, deter- ça, louçavidrada)a para uso Caseiro, (fraldas, cueiros). o- Roupa de cama
gentes. Amido, anil e preparações para adorno, fins artísticos' e ,. industriais, ins- e mesa, inclusive cobertores. -Toalhas de
a lavanderia. Artigos e preparações talações sanitárias: - Material exclu- uso pessoal, panos de'prato e análogos.
• INDOSTRIA BRASILEIRA
para conservar e polir. - Combustí- sivamente para construção. e 'adôrno -de
Tabaco manufaturado ou não. Artiveis,. lubrificantes e substâncias e pro- prédios, ,estradás, , como 'cimerera azu- gos para fumantes, exceto papel (classe
'Classe 41
- éticos, denBananada, banana, passa, banana.. glas- dutos destinados à iluminação e ao aque- lejo, ladrilho, telha, -portas. janelas. 38) . - Perfumaria, coam
cimento. - Perfumaria, cosméticos, den- Papel para forrar casa.
Artigos, má- tifrícios, sabonetes_ e preparados para
sé e baaolas
tifrícios, sabonetes e preparados para quinas' e instalações , para eacritória
o cabelo. Artigos de toucador "e escoTermo tr.° 723.956a de 11-11-65
o cabelo. Artigos . de toucador e escoa desenho. -a- Armasa munições - de guer- vas' para os_pentes, unhas, cabelo e
Contato - Publicidade e Venda Ltda, vas para os dentes, unhas, cabelo e ra e •caça. Explosivos. 'Fogos de arti- roupa. - Bilhetes de loteria, cabograroupa. - Jogas de tôda :a espécie. ficio.
Animais vives' in'clusive avès, mas,, cartazes...literais de propaganda,'
Espírito Santo
Brinquedos e passatempos; petrechos ,e ovos • em , geral, inclusive' do bicho da cheques, escapulares. notas promissórias
artigos para fins exclusivamente des- seda.
,Petrechos navais e aeronáuticos
Termo n.° 723.960, de 11-11-65'
portivos, exceto vestuários. - Bilhetes (salva-vidaa âncoras, cinto de' natação,
de loteria; cabogramas, 'cartazes, lite- baias, - paraguedas). • Veículos e suas Ta q. Magazines S.A. - Comércio e .
'se
IndúS.ia tr
rais , de própaganda, cheques, escapula- partes. .integrantes, • exceto; máquinas e
Classe 32
res, notas piomissórias a, ,
motores.. a-. Fios 'em , geral para teceRio Grande da Sul
- Para distinguir: Aluas, almanaques.
lagem e, para usca . CoMuni. Linhas de
anuários. boletins, catálogisr , jornais. •• Tarmo sn.° 723.958, de 11-11,65
costura, para bordar. para Stricotagens.
livros,- peças- teatrais e caiematográfi- Talt Magazines S. A. - Comércio e exceto barbante."'- Tecidos em -gera?.
Ca&
programas
de
rádio
t
televisão
•
_ Indústria
'
- Artefatos de algodão, Cânhamo,,.1ipublicações. revistas., folhinhas impresRio Grande do Sul
nhas ,- juta, seda, lã- e outras fibras.
sas e programas ,sarcenses
Imagens; gravuras, S'estátuas,. estatuetas, estanpass Manequins e" análogos.
Termo n.9 n723.957, de 11-11-65
Quaisquer Obras de pintura-e -escultura
Taft Magazines S. A. - Comércio e
O presente sinal • de propaganda que
Indústria
poderá
variar em cates e dimensões,
rELOTAS - R .G .S,,,
Rio Grande, do. Sul
--será usado na formai acima representado
em anúncios,' cartazes, taboletas, impresClasses: 1; 2, - 3; 4,
6, 7, 8. 9; 10; sos. e' através dei-ser:o
- tanja ou televisão Classes: 12, 13, 22, 23, 24, 25, 28, 29 a
11,, 12, 14, 15, 16, 17. 18, 19,20,,' 2'1;
30, 32, 33,, 34, 25, 36,. 37, 44, - 48 e' 50
Termo n..9 723.959, de 11-11-65
22, 23, 24 e 25
Taft Magazines S. A. - Comércio e I3otões, alfinetes comuns, fechoi correSubstâncias e preparações químicas, usaIndústria
•
diços e' demais miudezas de 'armarinho.
das nas indústrias, na fotografia e nas
ia e artigos de metais prado.
Joalher
. Rio Grande do Sul
análises* químicas. Substâncias e -preSas, semi-preciosos e suas imitações,
Ciasses: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, parações químicas, anticorros:vas e anti- Flos em geral para tecelagem e para
34, 35, 36, 37, 38, 39,'40,41, 42, 43; oxidantes. --' Substâncias e prepara, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ?50
•uso comum. Linhas de costura, para
ções químicas usadas na agricultura,
baldar, "para tricotagern, exceto bar-;'
Artefatos de madeira, osso ou mar- na' horticultura, na veterinária e Para
bante. - .Tecidos em geral. -o Artefaa,
Substâncias
químifim. - Artefatos de palha ou fibra. '- fins . sanitários:
tos de algodão, ' cânhamo, linho, luta,
Artefatos, e produtos acabados de ori- cas produtos e preparados para serem
seda, .. Iã e outras fibras. - Imagens,
gem animal, vegetal ou mineral; arte- usados . na medicina ou na farmácia. --.gravuras, .estátuas. estatuetas, estampas,
fatos de substâncias químicas. -o Es- Substâncias de origem animal, vegetal
manequins e análogos. Quaisquer obras
ou
minera?,'-em'
bruto
ou
parcialmente
oSvas , comuns, espanadores e vassoude pintura .e escultura. a- Artefatos e
ras. -- Guarda-chuvas, bengalas e suas preparadas. - • Metais não trabalhados
.
produtos acabados de origem animal,
partes integrantes. - Tendas, lonas, ou parcialmente trabalhados, usados nas
subsde
vegetal
ou
mineral,
artefatos
correias de transmissão de Mala espé- indústrias. - Máquinas e 'suas partes Classes' : 12; 13, .22, 23, 24, 25, 28, 29 tâncias químicas. - Escovas comuns,
cie, cordoalha e barbante: Material de integrantes. - Máquinas : de agricultura 30, 32, 33, 34, 25, 36, 37, 44,
48e 50 espanadores e' vassouras.' - Guarda.
vedação e, mangueira. - Jornais, re- e horticultura e suas partes integrantes.
Bctões,
alfinetes
camuns,
fechos,
corre- chuvas, bengalas e stras ' partes' integ. -vistas e publicações ,-em geral.' Álbuns. Grandes instrumentos agrícolas.' inclucantes. - Jornais, revistas e publica:
demais
miudezas
de
"armarinho.
Programas radiofônicos. Peças teatrais sive tratares. Instrumentos de pre- diços e,
ções em geral. ' Álbuns. Programas raJoalheria
e
artigos
de
metais
preciocisão,
instrumentos
ciantificos,
aparee cinematográficas. -- Atividades rediofônicos. Peças teatrais e cinematosos,
semi-preciosos',
e
suas
imitações,
lhos
de
uso
comum;
instrumentos
e
apacreativas. - Tapetes, cortinas e panos
gráficas. - Atividades recreativas. -.
para
e
--Pipa
em
geral
para
tecelagens
para assoalhos e paredes. Linóleos, relhos didáticos .moldes de tôda a asTapetes, cortinas e panos para assoa.,
uso
comum.
Linhas
de
costura,
para
oleados e encerados, inclusive para ins- pécie; acessórios de aparelhos elétrilhos e paredes. Linóleos, oleados e mia
talações hospitalares. - Couros e peles cos (Inclusive válvulas, lâmpadas, to- bordar, "para tricotagem, 'exceto bar- cerados, inclusive paia instalações hora a
bante.
Tecidos
em.
geral.
-Artefamadas,
.fios,,'
soauetes,
aparelhos
fotopreparados ou não. Artefatos de coupitalares. - Couros e peles preparados
ros e peles. --- Artigos de vestuário, gráficos, radiofônicos, cineenatagráficos, tos dei algodão, cânhamo, linho, juta, ou não. Artefatos de couros e peles.
seda,
lã
e'
outras
fibras.
-,Imagens,
de tôda sorte, inclusive de esporte •e máquinas , falantes, discas gravadas, e
-- Artigos de vestuário, de tôda 'sorte,
para crianças (fraldas,'cueiros). - filmes revelados). - Instrumentos, mu- gravuras, estátuas, estatuetas, estampas, inclusive de esporte e para crianças
manequins
e
análogos.
Quaiaquer
obras
sicais
e
suas
Partes
integrantes,
exceto
Roupa de, cama e mesa, inclusive co(fraldas, cueiros)'. - Roupa de cama
bertores. Toalhas de uso- pessoal, pa- máquinas falantes. - Instrumentos, má- de pintura e escultura: -- Artefatos a e mesa, inclusive cobertores. Toalhas de
produtos
acabados
de
origem
animal,
nos de 'prato e análogos.- - Papel e quinas, aparelhos e petrechos para a
vegetal ou mineral, artefatos de subs- uso pessoal panos de prato e análogos.'
seus artefatos, licros não impressos. medicina, a arte dentária, a cirurgia e a tâncias químicas. - Escovas comuns,
Tabaco manufaturado ou' não: Arta,
higiene,
máquinas,
aparelhos
e
instala- Artefatos de borracha e de gutagos para fumantes, exceto papel (classe
espanadores'
e
vassouras.,
Guardapercha. -- Móveis de metal, vidra ou ções hospitalares,' de expurgo e fins
38), -a. _ Perfumaria, cosméticos, denmadeira, estofados ou não. Colchões, análogos. - Ferramentas de fiada 'es- chuvas, bengalas e suas partes intag- tifrícios, sabonetes e preparados para
rantes.
Jornais;
revistas
e
publicatravesseiros e acolchoados para móveis. pécie, (exceto quando partes de . más
ções emi geral. Álbuns. Programas ra- o :cabelo. Artigos de toucador e esco- Substâncias alimentícias e seus pre- quinas),1erragens e cutelaria em geral. diofônicos. Peças teatrais e cinemato- vas para os' 'gentes, unhas; cabelo e
Pequenos
„artigos
-'de
qualquer
metal.
parados. Ingredientes de alimentos. Es- Bilhetes de aoteria, cabograa• s
sências alimentícias. - Bebidas alcoóli- - Botões,, alfinetes comuns, fechos cor- gráficas. - Atividades recreativas._ - mas. cartazes,' de propaganda. .'
Tapetes,
cortinas
e
panos
-para
assoacas e fermentadas.. - -Refrescos e rediços e demais miudezas de armarie en- chegues, escapulares, notas promissórias'
joalheria e . artigos de metais lhos e paredes: Linóleos, oleados
águas naturais e artificiais, usadas como nho,.
,
Termo n.9 723.955, de 11-11-65.
fábrica' de Doces Banasuit Ltda.
Rio de Janeiro

BANASUIT

CONTATO
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Abril de 1966

MARCAS DEPOSITADAS
Pubakação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da pubilcação começará a
muar o preso de 00 dias para o deferimento do pedido. Durante érae prazo poderão apresentar suas oposições ao Deparearneata
graelonal da Propriedade Industriai aqueles crie se julgarem prejudicados coas a concessão do registro requerida
aos, semi-preciosos e suas imitações, lhos e paredes. Linóleos, oleados e en- porte e para crianças (fraldas), cueiros).
Termo n. s 723 . 961. de 11-11-65
Talt Magazines S. A. - Comércio e - Fios em geral para tecelagem e para cerados, inclusive para instalações boa- - jornais, revistas e publicações em
uso comum. Linhas de costura, para pitalares. - Couros e peles preparados geral. Álbuns. Programas radiofôniIndústria
bordar, para tricotagem. exceto bar- ou não. Artefatos de couros e peles. cos. Peças teatrais e cinematográficas.
Rio Grande do Sisl
bante. - Tecidos em geral. - Artefa- - Artigos de vestuário, de sexta sorte, - Perfumaria, cosméticos, dentifrícios.
tos de algodão, cânhamo, linho, juta, inclusive de esporte e para crianças sabonetes e preparados para o cabelo.
seda, lã e outras fibras. - Imagens. (fraldas, cueirots). - Roupa de cama Artigos do, toucador e escovas para os
gravuras. estátuas, estatuetas, estampas, e mesa, inclusive cobertores. Toalhas de dentes, unhas, cabelo e roupa. - Bis , manequins e análogos. Quaisquer obras uso pessoal, panos de' prato e análogos. lhetes de loteria, cabogramas, cartazes,
de pintura e escultura. - Artefatos e - Tabaco manufaturado ou não. Arti- literais de propaganda, cheques, uca.
produtos acabados de origem animal, gos para fumantes, exceto papel (classe
pulares, notas promissórias
vegetal ou mineral, artefatos de subs- 38). -- Perfumaria, cosméticos, den'CAXIAS 00 SUL -R.G.S.
Termo n.o 723.966, de 11-11-1965
tâncias químicas. - Escovas comuns, tifrícios, sabonetes e preparados para
s•',sinatto
Cia. Ltda.
espanadores e vassouras. - Guarda- o cabelo. Artigos de toucador e escoRio Grande do Sul
chuvas,
bengalas
e
suas
partes
integvas
para
os
pentes,
unhas,
cabelo
e
Clames: 12, 13, 22, 23, 24. 25, 28. 29 rantes. - Jornais, revistas publica.e
roupa. - Bilhetes de loteria, cabogra30, 32, 33, 34, 25, 36. 37, 44, 48 e 50 ções ení geral. Álbuns. Programas
racartazes, literais de propaganda,
Botões, alfinetes comuns, fechos corre- diofônicos. Peças teatrais e cinemato- mas,
cheques, escepulares, notas promissórias
diços e demais miudezas de armarinho,
gráficas. - Atividades reereativas. ,-- joalheria e artigos de metais precio- Tapetes, cortinas e panos para assoaTermo n, o 723.964. de 11-11-65
sos, semi-preciosos e suas. imitações, lhes e gafadas. Linóleos, oleados e enLmperial Máquinas S. A.
- Fios eln geral para tecelagem e para
São Paulo
cerados, inclusive para instalações hosIndústria Brasileira
uso comum.- Linhas de costura, para pitalares. - Couros e peles preparados
bordar, para tricotagem, exceto barnão. Artefatos de couros e peles.
Classe 36
bante. - Tecidos em geral. - Artefa- ou
- Artigos de vestuário, de tôda sorte,
Cals, , ,los, chintlos, cintos, galochas
tos de algodão, cânhamo, linho, juta, Inclusive de esporte e para crianças
pantufas, polainas, sapatos sandálias
seda, lâ e outras fibras. -- Imagens,
(fraldas. cueiros). - Roupa de cama
sapatos para homens senhoras e criança
gravuras, estátuas. estatuetas, estampas, e
vestuários de peles natura:s e artifiéciab
manequins e análogos. Quaisquer obras mesa, inclusive cobertores. Toalhas 'de
e vestuários de couro
de 'pintura e escultura. - Artefatos e uso pessoal, panos de prato e análogos.
Tabaco
manufaturado
ou
não.
Artiprodutos acabados de origem animal,
Termo n. s 723.967. de 11-11-196X
vegetal ou mineral, artefatos de suBs- gos para fumantes, exceto papel (classe
Oasse
Calçados Suely S.A.
tâncias quim.cas. - Escovas comuns, 38) . -- Perfumaria. cosméticos, denRio Grande do Sul
espanadores e vassouras. - Guarda- tifrícios, sabonetes e preparados para Para distinguir: Máquinas e partes de
o cabelo. Artigos de toucador e esco- máquinas oara todos os fins 'adustriais:
chuvas, bengalas e suas partes integ- vas para os pentes, unhas, cabelo e Máquinas de rosquear, serras mecânirantes. - jornais, revistas e publica- roupa. - Bilhetes de loteria, cabogra- cas. motores elétricos, alternadores, ferções em geral. Álbuns. Programas ra- mas, cartazes, literais de propaganda, ramentas e placas para tornos, geradiofônicos. Peças teatrais e cinemato- cheques, escapulares, notas promissórias dores, plainas, máquinas de furar e cengráficas. - Atividades recreativas.
trar. tornos mecânicos, prensas mediaiTapetes, cortinas e panos para assoaTermo ri.° 723.963, de 11-11-65
Cat. máquinas amassadeiras. misturador.
lhos e paredes. L in6leOs. oleados e en- Taft Magazines S. A. - Comércio e de barro, máquina compressora máquiIndústria Brasileira
cerados, inclusive para instalações hosIndústria
nas adatadas na copnstrução e constr.
pitalares. - Couros e peles preparados
Rio Grande do Sul
vacilo de estradas. mineração, corte de
Classe 36
ou não. Artefatos de coaros e peles.
madeira. movimento de terra, carretas
- Artigos de vestuário, de tôda sorte,
e outros fins industriais elevadora. má- Calçados -para homens, senhoras e criinclusive de esporte e soava crianças
quinas desempalhadoras, descascadoras. anças, chiiielos,cintas.cintos.pantufas.
(fraldas, cueiros). - Roupa de cama
ensacadoras. brunidoras, classificadoras, anças, chinleos, cintas, cintos, pantufa;
e mesa, inclusive cobertores. Toalhas de
ventiladoras, moinhos para cereais. pelerines, polainas, sapatos, sandálias e
vestuârios de coup°
máquinaso:c-adoras. trituradoras. puluse, pessoal, panos de piaus e análogos.
- Tabaco manufaturado ou não. Artiverizadoras. frema, politrizes. tranchas.
Termo n.s 723.968, de 11-11-1965..''
tesouras mecânicas, Pipias, máquinas de
gos para fumantes, exceto papel (classe
PORTO
ALEGRE
R.G.S.
Ponta
Ltda. - Promoção e Organtabrir chavetas. itiarteletes, ventiladores,
38) . - Perfumaria. cosméticos, den• exaustores para furtas bombas centriW4Cão de Negócios - Técn:ca e
tifricios, sabonetee e preparados para
Administração
fugas, rotativas, de deslocamento e a
o cabelo. Artigos de toucador e esco- Clames:
12, 13. 22. 23, 24, 25. 28, 29 pistão para todos os fins, arietes. calMinas Gerais
vas para os pentes, unhas, cabelo e
roupa. - Bilhetes de loteha, cabogra- 30, 32, 33, 34, 25, 36, 37, 44, 48 e 50 deiras e turbinas. injetores para calmas, cartazes, literais de propaganda, Botões, alfinetes comuns, fechos corre- deitas, válvulas 'e transportadores nucheques, escapulares, Sotas promissórias diços e demais miudezas de armarinho. tomáticos de alta e baixa arengo.
- Joalheria e artigos de metais precio- prensas hidráulicas. Martelos ~edifico:
Termo n. 723.962, de 11-11-65
sos, semi-preciosos e suas imitações, e máquinas limadoras. má q uinas onera.
Tais Magazines S. A. - Comércio e - Fios era geral para tecelagem e para trizes. rotativas ou cortadoras para usiIndústria
.
uso . comum. Linhas de costura, pare nar ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústria Brasileirti
Rio Grande do Sta
buráar, para tricotagem, exceto bar- Indústrias de tecidos, teares, urdideiras
encanatdrias,
esp
uladeiras. torcedeiras.
bante. - Tecidos em geral. - Artefarolos e coletes. pnmidores
Classe '21
tos de algodão, cânhamo, linho, luta, meadeiras.
ostra cereais, máquinas para fabricar
seda, lá e outras fibras. - Imagens. Papel
Para
distinguir:
Velculos e suas partes
e máquinas de impressão. dlnamos
gravuras, estátuas, estatuetas, estampas,
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
recepticukai
manequins e análogos. Quaisquer obras
móveis, auto-caminhões, aviões, amors
de Untura e escultura. - Artefatos e
Tênmo n.° 723.965, de 11-11-65
tecedores, alavancas ia câmbio. parcos.
produtos acabados de origem animal,
Vilela & Cia.
'xeques, braços para veículos. Weide»
vegetal ou mineral, artefatos de subs'PiS: RTO ALEGRE
São Paulo
tas. carrinhos de mão. e carretas. aedo
tancias químicas. - Escovas comuns,
nhonetes, carros ambulantes, cambiaras,
espanadores 'e vassouras. - Guardacarros, tratores, carros-berços. canas• classes: 12. 13, 22, 23, 24, 25, 28, 29 chuvas, bengalas e suas partes integtanques. carros-irrigadoes. carros, ai'.
30, 32, 33, 34, 25, 36, 37, 41, 48 e 50 rantes. - Jornais, revistas e publicaaças, carrocerias. chassis. chapas Ciro
ções em geral. Álbuns. Programas raralares para veículos. cubos de veículo.,
Classes:
23,
36.
.32,
48
e
50
Botões, alfinetes comuns, fechos corre- diofônicos Peças t atraio
e
e cin ematocorrediços para velculoa direçâo.
diços e demais miudezas de armarinho. gráficas. - Atividades recreativas. - Tecidos em geral. - Artigos de ves- gadeiras,
estribos, escada rolaram eled
Toalheria e artigos de metais prado- Tapete!, cortinas e panas para assoa- tudrio, de tbda sorte, inclusive de es- vedores para passeadaos
e para carga

Belavera

WIPERIAL
Indústria Brasileira

Liebchen

I

ILEL

.mi
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Publicação feita de acOrdo m O art. 130'do Código da Propriedade Industrial. Da doto da publicaçAo 00ZWIÇArá
.
urrar o prazo de. 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderá° apresentes tuas oposições .4) DepartamooKaolonai da Propriedade- Industrial aqueles que se Julgarem preltidicadoe ocem a oonoenao do regime requerido

-

engates para carros, , eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas. motocargas, moto turgóes.
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, • para-brisas, pedais, pantóes.
rodas para bicicletas,, raios para Istc.ele.
tas, reboque, radiadores para . veículos
rodas *para velculos. selins. oac,clos, tirantes para veiculos. vagões... velocipedei, varetas de contrõle do arogador e
acelerador. tróleis. troleibus. aaraes
•carros, roletas para carros

Termo n.9,723.973, de 11-11-1965
ludústria e Comércio Inestan S A.
Minas Gerais
é

Termo n.9 723.975, de 11-11-1965
Delmarco Comercial Ltda.
kii.a as Gerais

•

Termo n.0 723.980, de 11-11-196
Carlos E,lygio Caribés
•
Guanabara

E TEC
Indústria Brasileira
C:asse 10

Classe 33 .
Titulo de EstabeleCtnento
Termo n.9 .723.981, de 11-11-1965
Schwanenwolle Tittel 6 Kruaas •Akeiengesellschaft
Alemanha

,

Termos n's. 723.969 e 723.970, de
11-11-1965
Ponta Ltda.
Promoção -e Organiação de Negócios Técnica, e
.
- Administração
Minas Gerais

Móveis em geral, de metal, .vidro. de
aço. madeira, estofados ou • não.. lado
-ove móveis para escritórios: Armários,
armários ' para banheiro e para roupas
PRORROGACiid
usadas, aimotadas. acolchoados para
móveis. .bancos, balcões, banquetas. J.
Aome Comercial
bandejas . domiciliares, berços, biombos,
cadeiras. carrinhos para • chá e cai&
Termo n.° 723.976, de 11-11-1965
conjuntos para . dormitórios. conjuntos
"'atm:sarja Ornei Lida
,ara sala de jantar e sala de visitas.
Guanabara
zonjusroS para terraços. jardim e Praia.
•oniuntos de -entulhos e gabinetes para
copa e cosin:sa. camas, cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixas
Classts :1 a 50
de, rádios colchões, colchões . de mo as,
Sinal
propaganda
iraiÚSTR TA BRASILEIRA
iispensass divisões, divans, discotecas
Classe 33
de
madeira.
espreguiçadedas.
escrivani- Titulo de t. stabelecstre:sa
Classe 36
• s. Classe 1
nhas, estantes, guarda-roupas. mesas,
Fios de ls •
mesinhas, mesinhas para rádio e televi. Confecções de caussas, cuecas e pijamas
• Termo n.0 723.971. de 1111.19,55
Ponta . Ltda . — , Promoção • e Organi- são, mesinhas para televisão,' molduras
Termo 0.0 723.977, de 11-11-1965
Termo n. 9 723.982, de 11-11-1965
para quadros, porta-retratos, poltronas.
zação de NegócioS Técnica e
• Zumar-de Oliveira Alves
Tewa Esgenharia • e Constrcçõe's S . A .
poltronas-camas. prateleiras: porta -cha•
•
Admiri:straçá'o
Minas Gera , s.
•
São Paulo
acus, sofás, sofas-camas. travesseiros . t
Minas Gerais .
• vitrines
N

9RNEL

Termo n. 0 723.974. de 11-11-1965 .
Delmaéco Comercial Lusa
Minas Gerais

CAFÉ CAPITÃO

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 11
Café em grão, torrado e moido
Termo a.' 723.978, de 11-11-1965
•
Século XX Promocões Ltda .
. Guanabara
•

:"..:lassts :1 a 50'
Insígnia
Teimo n.9- 723.972, de 1-1 1-1965•
5 onta Lida — Promoção e Organizas'
çãO d e Negóc:os Técnica e • •
Administração
Minas Gerais

Nome Comeícial

SECULO XX
Classe 50
Publicidade e propaganda
Classe 8
ara
distinguir:
Artigos e aparelhas
p
eletrônicos: alto-talantes, antenas, agulhas para fonógrafos, amplificadores.
bobinas para rádios e televisões. ararelhos paar contrôle de sons. condensadores. aparelhos de comunicação interna. diais. discos gravados. aparelNos de
freqüência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de fitas.
geradores estatísticos e eletrônicos de
alta freqüência que Funcionam com válvulas. máquinas falantes, aparelhos de
receptores de sons, rádios. rádios • fonógralos. aparelhos , de televisas). smcronizadores. selecionadores. transformadores de sons, toca-discos autornati.
cos Ou não. transmissores transistores
válvulas para rádios e televisão.
•

Termo n.9 723.979, de 11-11-1965
Indústria e Comércio de' Bebidas'
• Madrigal Ltda.
Rio de janeiro

TEWA ENGENHAI:ira

E CONSTRUçõES S.Á

Comercial
- Nome
.
Termo n.° 723.983 d el 1-11-1965
Tewa Engenharia e Construções S.A
' São Paulo

TEWA

MADRIGAL
INDÚSTR I A BRASILEIRA
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. , aperitivos, an:z. bitter. brandy, conhague, cais
vejas lemes genebra, gin: karcel, P,cores, nectar, punch pipermint. rhum
gomos de frutas sem álcool. vinhos, ver.
mouth vinhos espumantes,. vinhos
quinados e wh:sky

• Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, Mo.
cos de cimento, blocos para pavimentar.
çáo, calhes, cimento, cal, cré, abanas
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Publleação feita da acórdo céra o art. 130 do Código da Proariedade Induarial. Da data da publicação começará
torvar o r.r.no de 63 dtr.3 para o dercritrento do pedido. Durante E ,:ce preza roder.'„o a .z.czentar EU3.3 Or:Ca1:5C4 ao Departamento
Kacional do Yrc,;eiedatla Iaeaurtrial aqueles que te julgarera prejudicados cora a ccacessáo do reiiistro requerido
teOlantes, caibros, caixilhos, colunas,
cuapas para coberturas, caixas dágua,
caixas ee descarga pau etixos, edificações pranoidat',us, estuque, emul.r.ão da
base asfáltico, estacas, esquad.las, estruturas metálicas para construções, lamelas de mgtal, k.drilhos. lambris, luvas
de junçâo, iagcs, lageotas, material isolante contra trio e calor. man,lhas, massas para rcvestimentos de partdes, madeiras para con..uções, mosaicos, produtos de base astáltico, produtos para
tornar imparmeabilizantes as argucias.
sas ck eu:12.w° e cai, hidráulica, pedregulho: produtos bett.minosos, impermeabllizantes liga:dos ou sob outras fornias
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parqueies, portas. portões, pisos, sole.ras
para •portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de irtntilaçào, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
v!trós

Termo n.9 723.987. de 11-11-1965
Companhia de Seguros .
Italbras
Gerais
São Paulo

Termo n.° 723.991, de 11-11-1965
Ditai — Comércio e Indústria i.:e
Lftlidades Domésticas Ltda.
Guanabara

DIPAU
ind lastria brasileira
•
Classe 8
Aparelhos de aquecimento, aparelhos de
rádio, aparelhos de televisa°, aspiradores de pó, liquidiLcadores, batedeiras,
enceradeiras retrIgeradores, exaustores.
ventiladores fornos. fogões, fogareiros e
estafas elétricas, chuveiros elétricos e
-fervedores
Ceai de propaganda

723.992. de 11-11-1965
Termo
Condominio do Edifgcio Ricardo
Guanabara

Ti:em on.9 723.988, de 11-11-1965
Helcio Brasilino Campos
São Paulo

Edificto RICARDO
Classe 33
Titulo

Termo m9 723.984. dt 11-11-1965
Tewa Encabaria e Construções S.A.
São Paulo

Termo n.9 723.993, de 11-11-1965
Boliche São Paulo Diversões Ltda.
São Paulo •
,

O SECO
Clames: 33, 41, 42 e 43
Titule

EDIPICIO • .
, JOAQUIM FLORIANO.

Termo n.9 723.994, de 11-11-1965
Mecha:c.a de Automóveis "VW" Ltda.
Gennahara

Classe 33 *
Títere de Estabelecimento

8

Termo n° 723.986; de 11-11-1965
Italbras — Companhia de Segyros
'
Gerais
•
Sào Paulo

ITA LBil AS - CO MPANMA
DE SEGUROS GERAIS
Nome Comercial

ARCA S. A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO

ARCA ESTUDO
DE MERCADO
FINANCEIRO LTDA.

CONSTZIES
IM
& INDOSTRIAN
iRTZFATOS DE CIMENTO LTDA:7

- Casse 33
Titurá de Estabelecimente

Guanabara

Termo n.9 723.997. de 11-11-1965
Arca Estudo de Mercado Financeiros
Limitada

Termo n.° 723.989, de 11-11-1965
Construções
Indústrin de ~atos
Termo n.° 723.085, de 11-11-1965
de Cimento Ltda.
•
Tewa Engenharia e Construções S.A.
Pernambuco
São Paulo

EDIFICIO
PAULO GIL

Termo n-9 723.996, de 11-11-1965
Arca S.A. — Crédito Financiamento
Investimento

Nome Comercial •

Classes: 33 e 34
Decoração e propaganda
•

oco de fantasia. de metais preciosos.
ualagandans de metais preciosos, os
semipreciosos. bandeias de metais pre:los" berloques de metal preciosos,
orincos de ineati precioso, ou semiprecioso, ouies de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais meciosos, diamantes lapidados. Mo de ouro,
tio de prata, fivelas de metais ;aedosoe. galreteiras e metais preciosos, ióias,
jóias bisas. lantelolas de metais precioso., medairm de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para Jóia, pedras semi-prcciosas para ióiaa, pérolas
e imitações de pérolas, pratoe de ssetaisp rechasos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal 'precioso, serviços de refrescos
de inead precioso, serviços de salada
de Wutas de metal precioso, serviço' de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metam predo.
soa. talheres de metais preciosos. turíbulos de metal. turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos

Nome Comercia/
Clame 38
Impreasso parcialmente .escritos para
Nome Comerc:al
serem preenchidos em serviços de mecâ- Termo n.o 723.998, de 11-11-1965
nica de automóveis, a saber: — letras Arca Estudo de Mercado Financeira
Limitada
Termo n.9 723.90,- de 11-11-1965
de câmbio, promissórias. che qces, imGuararapes Serviços Contábeis Ltda. pressos de correspondência, faturas,
Guanabara
recibos e notas fiscais
Pernambuco •
Termo a.° 723.995, de 11-1I-1965
Oficina de Jó:as Santos Unidos Ltda.
Guanabara

SANTOS UNIDOS
INDOSTRIA BRASILEIRA
Ouse 13
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, aclaram de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitaçaes, alianças, anéis, arti-

Classe 33
Insígnia Comercial

QUarta-leira'20 • -
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PUblieagruaSeitát de ao5rdo eout • art. 133 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
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Termo n. 723.999, de 11-11-1965
Luz Beltrão Ferreira Penna
Guanabara

Termo Il.° 724.004, de 11-11-1965
Irmãos Eugên:o e Amaral Ltda.
Minas: Gerais

SAPATARIA

MODERNA
-

Classe 36
Titulo de Estabelec:mento

• Casa oe Carnes.
12 'o p u 1. a r,

.

.0

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 12'
• Artigos da classe
- Termo n.° 724.001, de 11-11-1965 '
Empresa Grá(lca " ()Cruzeiro" S .4A.
Guanabara

TeVeTop
•

Classe 32
Para distinguir: álbuns, almanaques,
• anuários, _ boletins, caálogis. jornais
livros, peças teatrais e c:nentatograh- cas. •progratna4 de radio t televisão
publicações. revistas, folhinhas impressas e programas citcense-t
Termo n.9 724.002, de 11-11-1965
, Solai — Corretora de Títulos , e
Valores S.A.
•Minas Gerais

Classe 33
Titulo de Estabeleamento
724.003, de 11-11-1965
Sofal — Corretora de Títulos r
Valores S.A. "
Minas Gerais

TérIII0 le •

43
.S.s•
bè28
Í1Z.,

f)

çp
N? °
cç()(

vzs,Q,c3

Termos os; 724.006 e 724.007, de
11-11-1965
Válronal Ltda.
Minas Gerais

405 4
0-

.

* Nome Come-ciai

Termo .n.9 724.010, de 1141-1965
.Editõra Nova Fronteira S . A .
Guanabara

NIVERSO

.

,

• Termo a.* 724.000, de 11-11-1965
Iacov Zobar
Guanabara

I

uso caseiro, aparelhos de . chã, de café,
de jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a .saber: abajures dP lampião.
açucareiros, apanha-moscas, bacias de
latr:na, bandeijas, bartheiras,, biscoiteiras
bile, botijas, . bules, •caleteiras canecas
castiçais, chavenas. centros de mesa,
compoteira, cubose, desCansos de porcelana, ,escarradeiras, espremedores: filais
funis, garra cas, globos, jard:neiras jarros, jarrões, . lavadcdos, lavatórios leiClasse 41
teiras, maçanttai de •poicelana, mantaTitulo de Estabelecimento
gueiras, molheiras;•ancrringas, palite:ros.
p edestais; pias, • pireá;:. -polvilhadires;
Termo .n. 9 724.005, de 11-11-1965
poeta-facas, pores, puxadores, receptáGuira — Representações Ltda.
culos, • sale:ros; serviço de • chá;- taças
Guanabara
para café, travessafs; terrinas, orinõis,
r
4.P,A
'
• Vasilhas, vasos sanit(rios xicaras
Classe 16
•
Para • distinguir: Materiais para construções e -decorações: . Argamassas, argila,
Classe 41
areia, azulejos, batentes; balaustres, bloAlcachofras, aletria. alho. , aspargos, cos de cimento, blocos para pavimentaaçúcar. alimentos para animais, amido, ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
amêndoas. ameixas. amendoim, araruta isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
arroz. atum, aveia; avelãs, izeite; azet. chupas para coberturas, caixas dágua,
monas. banha. Oacallaau. batatas, baias caixas .de descarga pare etixos, edificaaiséoitos, bombons. bolachas. hounilha ções pra:moldadas,. estuque, -emulsão de
:até em oh e em grão. camaíão, canela. base asfáltico, estacas, esquadrias, estruem nau e 'em pó. cacau, carnes. chã turas metálicas para construções, lamecaramelos. chocolates. .confeitos: cravo. las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
cereais. cominho. crenu de leite. ermas. de junção, lages, lageotz:s, material isoalimenticios, croquetes. cornrotas, ciso lante contra frio e calor, man:lhas, masgira. coalhada, castanha.. cebrla condi. sas para revestimentos de partdes, mamentos para alimentos, coiorantes deiras para construções, Mosaicos, prochouriços, dendê, doces, doces de tru dutos de base asfáltico, produtos para
;ma es,inatre. essências alimentares. em: tornar impermeabilizantes as argamassas de cimentei e cal, hidráulica, pedreDi•das, ervilhas,. enxovas, extrato de to.
gulho, 'produtos betaninosos, .impermea..;te, farinhas • alimentietas, tavas,
bilizántes liquidas Ou sob -outras formas
cuias, flocos, tarelo. fermentos, feijão para revtstimento e outros comia na pafigos, frios- trutas sêcas naturais e cria •vanentação,. peças ornamentais de ci:atiradas: glicose, goma de mascar. go, mento nu • gesso para tetos e paredes,
luras. granulos, grão de bico, gelatina. papel para forrar casas, . massas antiloiahada, geléias. herva doce. bem, ácidos para uso_ nas construções, par-.
nate.' hortaliças. lagostas. o linguas. leite quetes, portas, portões, pisos. sole:ras
ondensado. leite PO Pó. legumes em para portas, tijolos, , tubos de - concreto,
::onserva. lentilhas. linguiça, louro, mas telhas, tacos, tubos de vtntilação, tani2U elttnenticias. ;mariscos, manteiga
ques de . cimento. vigas, .vigamentos e
margarina. marmelada- macarrão mas.
, • vitrõs
;a de - tomate mel e melado mate.. atasTêrmo n.9 724.008, de 11-11-1965
mostarda. mortadela, nós utoscada.
Editõra Nova Fronteira S.A.
‘as . Para mingaus. molhos. • moluscos
les Meos cornestivets, ostras, • ovas
Guanabara
o, 'dias. k 'e s peixes. presuntos, .pa
teca. paios, oralines.- pintehti. . pós para
Editõra
ia, petit-pois. pastilhas- ptzzas, pudins
menos rações balanceadas para arif• Nova Frooteita S. A.^
Laia requentes. sal sagu. sardinhas
,anduicraes salsichas, salames. sopas ea.
Nome Comercial
atadas sorvetes suco de tomates e de
Turas: , torradas tapioca tâmaras talhaTermo n,0 724.009, de 11-11-1965
-ten. tremoços tortas tortas para alimento de • animais e aves. torrões. ' .. • Editóra Nova Fronteira S.A.
Guanabara
•
, roucinhc e vinagre

. Classe 15
Rra distingu:r: Artefatos de cear-Men,
i porcelana, 'faiança, louça vidrada para

1145°'
T
.Casse 32,
Livros 1 ptiblicziçõ2s em gera/

Classe 32
Livros e publ:caçõrs em geral
Ta-no n.9 724.01). de 11-11-1965
Editõra Nova i7Caiteira S.A.
'
Guanabara

PLANETA,
Classe 32 •
'Livros e publicações em,. geral
Termo a.° 724.012, de 11-11-1965
Editâra Nova- Fronteira S.A.
Guanabara

INTELIGENCIA;
Classe 32
Livros e • publicações em geral
Termo n.9 724.013, de 11-11-1965
Edittara Nova Fronteira S.A.
•
Guanabara
•
- INT ELLIGENZIA

Classe 12
Livros e publicações em geral
-11-11-1965
Termo n.° 724.014,
Editbra Nova _Fronteira S.A.
-Guanabara

tualid24
'Classe 32
Livros e publicações' em geral
Termo n.9 724.'616, de 11-11-1965
NH Representações Ltda.
Rio Grande do Sei
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Publicado net da tinirdes cosa o art. SIO do dedico da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
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....o ~gime •
Térmo n.9 724.015. de 11-11-1965
Editara Nova Fronteira S A.
Guanabara
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":.rmo n,° 724.021, de 11-11-65
0 .1bein Baptista Chaves
Guanabara

ROMANCE DA VIDA

robe de chambre. roupio. sobretudo..
Térnios ns, 724.029 e 724.030. da
suspensórios, saldas de banho sandálias
11-11-65
(Prorrogação)
eueterce- short$. sonflas, tolas, ou Mack".
raiar toucas, turbantes, ternos. unitorrees The National Cash Register Cornpan)
Estados Unidos da América
e vestidos
••••

z Tèrmo n.° 724.024, de 11-11-65
Fsemácia Ideal Ltda.
Rio ti: Janeiro

Classe 32
Livros e publicações em geral

IDEAL,

Térnio n.9 724.017, de 11-11-65
Ida S. A. Importadora de Sementes
Para Lavoura
Rio Grande do Sul

1Super Semente
ISLt
Nãof

Classe 45
Sementes •• mudas para a agricultura,
horticultura e floricsItura
Têrmo n.° 724.018, de 11-11-65
Acessórios Esp:ciais S. A. Coraérc:o e
Indústria
-3iiat,abara

e

Classe 3
Artigos da clame

Classe- *4
Propaganda cal defumadores couipreend:clas na classe 2
Termo n.° 724 .022, de 11-11-65
Rubem Baptista ChP-Guanabara

SENZALA
- O BANHO DA SORTE Classe 2
Frase de propagánda
Tê rmo o.' 724 .023. de 11-11-65
Valisère S. A. Fábrica de Artefatos
•• Tecidos Indesinalliáve:s
São Paii`o

Classe 25
Decalque para tecidos.
Temo n. 9 724.019. de 11-11-65
J. Garcia E, Cia. Ltda.
Rio de Janeiro

3,

.

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestufirlot
e roupas feitas era geral: Agasalhos
aventais. alparcatas. anágua& blusas
botas botinas blusões boinas babadouros. bonés. capacetes. cartolas cara
Mc" casario .coletes. ca pa& chales
Classe 8
cacrecols. calçados. chapéu., ettos
Titulo de estabelecimento
cintas comblnacies. corpinhos calças
de senhoras e de crianças eakaes.
Têm° n.° 724.020, da 11-1145 • ças. camisa& camisolas. camisetas
Rubem Baptista Chaves
cuecas. ceroulas. colarinhos cueiros
Guanabara
saias casacos, chinelos, dominas, achar
oca. ;antas es. fardas para militares co
tegiais. fraldas Galochas gravatas Wir
res. logos de Hm:leria. !nonatas lieci.e.s
luvas ligas tenros. manta.. meias
O PERFUME DA SORTE marés mantas mandrião mantilhas na
'etas. Palas oenhciat ordover peit-tnao
Casse 48
tiengas. pemrhes pellninm• onantas ov
Frase de propaganda
Cr/MINTO/1
Illeks
nhae. pe-netras

SENZALA

Têrmo n.° 724.025, de 11-11-65
Escritório Técnico Contábil São João
de Multi
Rio de Janeiro

SÃO JOÃO
DEMITI
Classe 50
•
Artigos da classe
Casse 50
Para distinguir: Papéis de cartas erma.
topes. cartões comerciais e de visitas.
faturas. duplicatas. recibos, letras de
cembio notas romissórias placas. terreiros, luminosos memorandos
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
anl ninados. álbuns fera branco) álbuns
aars retratos e autógrafos. balias
Ma para brinquedos) blocos pan
Classe 21
para distinguir Velcuios e soas Partes or espondencia blocos para cálculos
nteqrantes: Aros p ara bicicletas auto. Isloc.» vara anotações. bobinas brochompressas, cadernos cle escre.b ewe b iuto-cainirihões aviões amor rar
tecedlrei alavancas de rtemblo braços ver. capa. sara dociineentos. carteiras.
nreques braços para veículos bicicle- nicas de cenvoiic. adernetas caderno& emites dr •.artio caixas para partas carrinhos de mão e ca r retas catai.
celaria ca.ties de visitem cartões co*litig ues carros-irriqadores. carros ear.
merciais. cartões .ndices contate carcarros
os
srros tratores carros-berç
cadernos de papel melimetrodo
tolina,
-ocas earrocerias chassis chapas • cit e em branco para desenho, cadernos
-uberes pare veiculas cabos de velculoe escolares, caries em branco, cartucho.
orrechros. para veiculas, direçio desU• de cartolina, crapas planogrificas, ealadeirsts estribos, escadas rolanes cie. demos de lembrança, carretéis de panhooetes airros ambulantes. caminhões pelão, envelopes, cave:lucros para chi-.
'adores para assageiros e ara carga autos de papel. encardenaçao de papel
resgate. para carros emes de direcao ou papelão. etiquetas, filhai ledices
krelos, fronteiras para veiculo& iuldtho falhas de celulose. guardanapo& INPM
'oco:ilativa& lanchas, motociclos. mola, elo impresaos. livros fiscais, livros de
notocicietaa, motocargas moto furgões contabilidade, mata-bordo. ornamentos
rodas para bicicletas. raios Para b icicle de pape/ transparente. pratos papell.
-tas.reboqudi Parvelo, oh" papéis de estanho e de aluasia1ri.
manivelas, navios anibus. para-choques papéis sem tramado papéis em bramo
sara-lamas, para-brisas, pedais pentear Pari empregaio, papéis fantazia, mem
"ode, par. veiados, salina, trir . .s
para forrar paredes, papel almaço asas
'antes para veiculas, vagias. velocipe. ou sem pauta. papei CrePort. papel fia
les veretat de contrate do a çogadoe e seda. papel Impermeável, papel em Iso•
bina para impressa% papel =ceado'
acelerador tróleis rroleibus. veraet
papel higiénico, papel imperoseival.
carros e toletes .oa rn carros
Para copiar, papel para deeenbes, paClasse 6
maquinas e suas partes integrantes não pel vara embrulho impermeabilizado
pape/ para encadernar, papel para osincluídas nas classes 7, 10 e 17
atoar. papel para imprimir, papel paTermo n.° 724.028. de 11-11-65 " rafina 'ara embrulhos. papel CelOta011.
S. S. VVhite Company
papel celulose papei de linho, papei
Estados Unidos da América
absorvente, papel para embrulhar talam. papeillo. recipientes. de papel. rosetas de papel rótulos de papel. rolos
de papel transparente sacos de papel
•
Classe 10
serpentinas tubos. postais de cardo
_
Um p.oz!uto para impressões dentárias
e tubetes de papei

Térinos tis. 724.026 e 724.027, de
11-11-65
Willys-Overh:nd do Bras:1 S. A. —
-Indústria e Comércio

1TAMARATY

A.1•C•

