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• CAPITAL FEDERAL .

DEPARTAMENTO NACIONAL I
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL!
EXPEDIENTE
- DIRETOR DA
• DIVISÃO DE PATENTES

'MICA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 1966

Mod
elos
de Ut lidades Deferidos:
i
REVISTA DA
•
PROPRIEDADE
N° 83.977, - New° mocklo de in•
terruptor hidrelétrico automático RelinIDUSTRIAL_
gut:rente: Numa Viallet.

R' 117.917
Nôvo modelo de em..
N.°, 134.483 - Aperfeiçoamentos em balagem p.ra frascos - Requerente:
ferragem para sofá-cama - requerente: Laboratodt. Euterapico Nacional Socie•
Indústria Perez Ltda.
edite Am.n,ma.
N° 121.(..25 - Dispu,:tivo de armalão
N.° 134.516 . -Máquina • para -a obtenção automática de aduela spara bar- para euitnias própriass para automóveis
•
ris - requerente: , Athanasios Georgios - Requerente: Teófilo Delgado Pres.
N° 123.103 - Nôvo modelo de alça.
Vozikis e Constautin Georges Vozikis.
pegador para pacotes - Requerente:
Ne 134.569 - Novas disposições em rNelson 14r tmerico Emalo Palay Mb e
pregos -- Requerente: Metalúrgica Dia- ;Walter Ale many Palay.
mant Limitada. N" 12-1.730 - Nôvo conjunto de
N° 13-1.589 - Aperfeiçoamento na acessõeies para toca-discos em geral montagem do conjunto acionador válvu- Requerente: G. S. G. Tecno Indusla queimador sõbre um reservatório de trial L;m.tada.
maqueiro a gás - Requerente: EtablisI N° 126 ..'16 - Nôvo andador pára
sements Genoud 6 Cie.
N. 126.183 - Aperfeiçoamentos em
N° 134.590 - Aperfeiçoamentos em crianças - reequerente: Aguinaido Genou relativos a apta lho distribuidor de ou relativos a canudinhos para sorver, -I çalves Barbe: a •
e
Ne 12/ .879 - Abridor d Garrafas
f:ta adesiva -- requerente: Chaim Pra- bebidas e dispositivo para bebidas
com eecip,ente para tampas Requecownik.
•
Requerente: -Yat Chuen Yuen.
rente -- len :que J, Gaspar.
N.° 126.280 - Aperfe'çoacnento em
Ná 135.180 -= Fita Articulada -Estiprocesso e aparelho para tratamento de
I
Caixa 'portadora de'.
rável - •ieeteerente: Kollmar t:1 Jour- N° 128.844
água - requerente: kVater Refining Co. Uni A. G.
iô sottas de -. papel, pa,a anotaeoes.
.
nc
I.
N e 13:2.2/2 - Aperfeiçoamentos em com weca.,isnmo para tornee3meincs au-,
N.° 126.378 - Dispositivo paia quer. lamparmas a querosene - Reaue:ente: toruáticçs das mesmas- --Wequerente:e,
, $9.
dar objetos - requerente: Hans Ingold. Indústria Comerc:o - e Importação Lua Sylvio Botton.
N.° 127.275 - Fecho de garrafa não Cheia 1.1Mtada..
•
N° 129.201 - . Monog•ama para es-.
reenchivel - requerente: John - Ha Ig .N° 1.3:;
s
Aperfe.:çoamentos
em I cova de dente
Requerente: Mario
And
Company
Limited.
N.° 119.849 - Reboque de dupla Fimesas -• Requeientie Orlando Andrea- jefiery.
nalidade - requerente: Fruchauf Trai- N. 127.510 - Luva de junção para si 6 Cornanhia. Limitada.
•
N° :32 /65 - Nôvo dispastive, portubos de material , semi-rigido - requeter S. A. Indústria e Comércio.
N 135.684 - Distribuidor c:c Fita ra escõvas - Requerente: Atma Paurente: Peter Muranyi Indústria e Co- - Requerente:
Minnesota Mining And lista Sociedade Anônima Indústria e CoN.° 120.359 - Aperfeiçoamentos em mércio S. A.
niercio.
rev.stas e publicações em geral - reMaaufacturing Company.
N.° 127.671 - Processo para fabriquerente: Aurele Serban.
N e 135.760 - Aperfeiçoamentos em I N° 133.870 - Nôvo modelo de tira
car um artigo &o suscetível de inflação,
N.° 120.692
Máquina de lavar os artigos õcos produzidos e aparelho bombas para . refrescos - Requerente: la e papel para proteção de colarinho Caio Verraz Velloso e Zeterino ,Ferrei- 'Requerente: Luiz Spivack.
pratos e utensílios - reauerente:
para realizar dito processo produzindo `ra Veloso Filho e Eito Pinto Tavares.
•
seppe Brollo.
N° 134.459 - Novas disposições
ditos artigos - requerente: The Mettoy
N.° 123.648 - Aperfeiçoamentos em Company Élmited.
Ná 136.031 - Processo de fabrica-'construtivas aplicadas a hidrometros Requerente: Comércio e Indústrias Mafivelas para cintos_ - requerente: Cat.
N. 9 128.108 - Cadeira Compreen3en- ção de recipientes de papel de extretos Lazzaro.
zi Sociedae.e Anônima.
da elementos móveis - requerente: Al- midade estrangulada e os recipientes obtidos
Requerente:
Fritz
Josef
Bar.
N° 135.177 - Original d.spasição ent
N.° 123.180 - Aperfeiçoamentos in. ladin Plast'cs. Inc.
Nôva e.perfeiçoamento portas de cofres ou de caixas de va*
Ne 136.176
troduzidos nas esferas de porta, princi. • N.° 131.255 - Embalagem hermética
paimente nas de automóveis - regue- contendo uma agulha . hipodérmica - inoduzido em fogões - Requerente: fores-Requerente: 'Adindo Ferre.ra.
ren . e: Regie Nationale des Usines Re rectuerente: Gillette Industries Limited. Carlos Janota e Crisp,m Fernandes dos
N° 135.233 - Nôvo tipo de sacola
nault.
N.° 131.604 - N8vo tipo de co!- Santos.
N° 136.221 - Original Filtro para de leira - Requerente: Rosaly Merola
N. 12-1.007 - Aparelho pulverizadoi méias para condensadores de refrigera- cobertura de frigideiraz, penalas e sim!- Zaccarelli.
e Processo de pulverizar - requerente. dores - reouerente: C,oldex Indústria lares: - Requerente: David . L. Clea- N° 135.326 - Ecomoa.'eador de ga.
e Comércio S. A.
John Sedlacsle. Jr.
. • zolina para veículos automotores em ge.
ver e David G. tewsby:
• ral - Requerente: . Marcelino Garrido.
N.° 124.367 - Máqu:na de pistão N.° 134.034 - _Dispositivo transforlivre - requerente: inton Braun.
mador do movimento oscilante era mo- N° 136.254 - Aperteiçoamento , in•
troduzido
em
porta
para
forno
ou
estu-I
N° 135.336 - Nôvo tipo de apare.
N. 124.671 - Processo e aparelho vimento circular continuo, com des!oca- fa de fogão - Requerente: Indústria •lho automático fixo acendedor de gás
mento
',
da
fonte
acionadora
para tratamento da superficie de cordões
Sociedade industrial de Brio- e Coeier..o Dako cie. Bras'l Sociedade .- Requerente: Ary Alonso
filamentares e cordão eia fio textil obti requerente:
Anónima.
-aw
• N 9 135.359 - Dial coin contréote de
•
do de acedo com os mesmos regue " dos Snbrinca S. A. •
N e 136."72 --,Proceaso e instalação velocidade, para liquidificador e sinal.
N.°
134.117
Nova
válvula
térmirere. e: Luellow Corporation..
ca de senuranca para aquecedores de para forno ou estufa de fogão - Re- lares - Requerente: latiam Glockshu.
• N.° 124.729 - Dispositivo para a água - requerente: - Nicolino Guima- querente: Indústria e Comércio Dako ber.
do Brasil Saciedade Anônima. ".
ident f • cação documentos gravados , - r. s
I • N° 135.624 - Uma capa de plástico
requerente Paul J. Selgin.
N9 136.572 - Processo e Instalação para motonetas e veículos similares -.
N.° 134.119 Nevo piloto iconõN.° 124.748 - Nôtro brinquedo ou m!co rara qáq eagarrafa r'n - requeren- 'para a obtenção de sucos de fruiu --!Requerente: Mansa ' Gabriel da Costa
passe-tempo -can jogadores c' bole.„ de; I . Nicolino Guimarães Moreira.
•Requerente: Westfalis• SPparator Ag. 'Ortiga.

Rio, 19 de abril de 1966
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo artigo 14 da Lei
4.048, de 29 de dezembro de 1961, e
mais dez dias para eventuais juntadas de
reconsideração, e se do mesmo , não se
tiver valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo menciona dos a comparecerem a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da primeira anuidade, dentro do prazo de sessenta (60) dias, na forma do
parágrafo único artigo 33 do Código
da Propriedade Industrial, para que sejam expedidas as cartas patentes.
• Privilégio de , Invenção Deferidas:
Têrmos:
N. 116.113 - Ferramenta compressora e cartucho requerente: A M P Incorporated.
N. 119.562 - Construção 'de válvula - requerente: Marvin Henry Gro-

acionamento manual - requerente: Da
nid Harold Borwick.
N.° 125.572 - Dispositivo de liga
ção elétrica particularmente usado como
porta-lâmpada ou suporte de lâmpada
fluorescente ou similar - r‘querente: --Westinghouse.Electric Corporation.
N. ° 12.973 - Tampão substituive,
para o fecho de garrafas de gás - requerente: - Especialidades Dcxnestico
Induetriales Duplay S. A. - (E D.
I. B. • S. A.).
N.° 126.028 Máquina portátil d,
produzir fitas de papel gomado - re•
querente: Thainas Duckworth.

•

•

•
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- Is Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 hora*.
- As reclamações pertinen;
ies à matéria retrilmida, nós
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a salda
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
tatuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem'
aviso prévia. .
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,.
na parte superior do endçrêço•

Abril de Igr6

DIÁRIO OFICIAL (Seção III

• EXPEDIENTE.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
•

tRETOR •W

AL

ALEERTO DE BRITO PEREIRA
comera oo arrervico o* pumeeadme

crocra ow swolte oa

MURILO * FERREIRA ALVES

FL ORIA NO GUIMARÃES

REDA40

,DIÁRIO OFICIAL
ecoo iu
•até° de publicidade do aspatilionta de DepartaermentIP
Maclanal da Prop
Industrial do Ministério
de indástrla e Comércio

impresso nas Manta do Deçartamtnto de Ir:minis Nacional

ASSINATURAS
REPARTIOES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.:100
Ano
Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.000
Exterior:
Exterior:
Ano
Cr$ 13.000 Ano
Cr$ 10.000
vão • impressos o número do
talão de registro, o mês e o
ano em que findará.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

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

- As Repartições Públicas
cingir-se-do às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soli.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departat
niento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinante. que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

N• 135.753 Ralo amovível, para j N° 153.026 - Nova e orignal con- N° 154.258 Nôvo modelo de plug- N9 155.488 - Nova e original conInações tubulares - Requerente: Eduar- 'figuração ornamental aplicada a escovas autimático - Requerente: António Ri- figuração ornamental em tomados (h
pinos de múltiplas saídas - requeIesguicho - Requerente: Eustratios ' beiro dos Reis.
do Acosta Noriega..
1 Nv 154.291 - Novo modelo de ras- rente: Raio de Mello Prandine.
N' 135.761 - Original disposição na Theodore Varkakakos.
N9 155.516 - Nevo modelo de Inpara pneumático - Requerente: terruptor
apresentaçbo de recipientes para t.nta N9 153.096 - Nova e original con- tro
elétrico associado a teceis..
Dunlop
Rubber
Company
Limited.
de escrever - Requerente: Hermann figuração ornamental aplicada a alar- N° 154.292 - Novo modelo de ras- ter de pinos de tomadas - Jeque,.
•Golderi.
mes de pé -- Requerente: No-Res do tro para pneumático - Requerente: rente: Enio de Melol Prandine.
N9 155.539 - Veiculo anfinio Nóvo modelo de me- 13---;1 L'n•rtgfia.
N 9 135.821
requerente: Pengor Ltd. •
sa para aparelho televisor - Requeren- I N • 153.199 - Novo medeio de tele- Dunlop Rubber Company Lin:Red.
te: António .Estelrick Esteve e Fran- ,i fa..,.• - isequerente: Societá ItalianaTe- N9 154.299 - Novas disposições em N 9 155.607 - Orlignal configuraSzcomunicazizni Siemens S. P. A,
cisco Sabate Taribo.
liquidificador Industrial - Requerente: ção introduzida em mositico para reN° 153.396 - Nôvo modélo de reco- Máquinas e Aparelhos Gilmat Socieda- vestimento de paredes - requerente:
N 9 135.823 - Nóvo modelo de uiDomingos, Irmãos dr Cia. Ltda.
de Anónima.
vare de natal desmontável - Requeren- reco - Requerente: Mario Pirillo.
. N9 153.411 - Nova e original conte: Antonio Cavaliere.
N' 154.304 - Máquina registradora N9 155.747 - Nova configuração
introduzida em chupeta
aplicada a terminais plug para ou artigo semelhante - Requerente: ornamental
N° 136.064 - Orignal modelo de figuração
- requerente: Waldemar Ferreira de
cordões
condutores
Requerente:
OlaThe
National
Cash
Register
Company.
recipiente dosador para açucar, queijo vo Ehmke:
Moraes.
ralado e outros produtos em pó ou moiN° 154.792 - Novo modelo de fras- N9 155.817 - Nova e original condos - Requerente: Miso Carmine Nesi. 1 N 9 153.435 - Um ,n6vo modelo de co recipiente para produtos liquidos - figuração aplicada a lentes para faN° 136.175 - Uma tampa atuomá- máquina portátil de solda elétrica - Requerente: Alcaloquimica Importadora reis - requerente: Mecânica Espera
Ltda.
tica para ralos em geral - Requerente: Requerente: Metalúrgica Hartley Limi- Exportadora Limitada.
tada.
.
Silvio Gaertner.
N9 165.956 - Calçadeira Dupla
N° 155.093 - Nbvo e original ~- para
calçados - requerente - MaN° 06.198 - Desnatadeira Domes- 14* 153.53 3- Nova e original con- dg°
de
lancheira
Requerente:
Iranoel Nelia Cano .
tica - Requerente: Clodoaldo Antônio fiwração em canopia Requerente: bel Massagardi.
Indústria de Mayais Vulcania Socie- N° 155.132 - Um nevo tipo de N9 156.031 - New° desenho InAithoff.
dustrial para artigos infantis e simi.
Desenhos e Modelos Industriais dade Anónima.
aparelho para lavar veículos em geral lares - requerente: Magibe Nane:
N°
153.567
Novo
modelo
de
carDeferidos:
e outros --.Requerente: Yosbikazu Mai- de Sales Pereira.
I tucho para fita - Requerente: Mano- suzak.
N9 156.216 - Original modelo de
N9 129.883 - Novo modelo de bom- sota Mining And Manufacturing Com- N9 155.175 - Nevo modelo de copo caneta tinteiro - requerente: Pilot
ba de auto-escova, de voluta dupla - pany.
ou. semelhante - Requerente: Ilimois Pen do Brasil 8. A. Indústria e CoRequerente: Hidekunt Yokota e Shingo •N° 153.993 - Um modelo de forma Tool
mércio.
Works Inc.
para sabões e sabonetes - Requerente:
Yokota.
-- Novo modelo de
N° 143.744 - Um novo modelo de Espiraes Coroados Limitada .
N• 155.261 - Original modelo de N9 158.536
- requerente: Ryuko S.A.,
poitrona - Requerente: Móveis Vogue N• 154.092 - Novo modelo de ma- lámina para persianas e similares - brinquedo
Indústria, Comércio e Importação.
Indústria e Comércio N. , N9 158.620 - Um nbvo modelo de
Limitada, Indústria e Comércio.
nopla para alavanca de cambio para Requerente:
S.
da
Apresentação
Limitada.
garrafa - requerente: Paulo Roberto
N° 146.113 - Chamariz para atrair automóveis eu: geral - Requerente:
aves aquáticas - Requerente: Cary ilnOnio halo Bruto Spina D'Alessan- • N9 155.329 - Nevo modelo de re- de Medeiros e Albuquerque.
Ramos Vali..
dro.
gador para plantas - Requerente: Eu- N9 160.391'- Novo e original dei
senho ornamental para tecidos - roia
N° 140.115 - Um novo modelo de N° 154.222 - Novo modelo de pro- clodes Cunha.
S. A. Indústrias Reunida*
utilidade de um cinturão• com galhos tetor para estribo de veiculos motori- N° 155.375 - Novo. e original mo- iquexente:
Matarazzo.
artificais - Requerente: Cary Ramos zados - Requerente: Barrotte Ortega delo de boneco
Requerente: Leiam. e. N9
160.392. - Novo e origina/ deMerky.
'V /il.
:
G Companhia Limitada.
senho ornamental para tecidos 1•1* 155.376 - Nevo modelo de boN 9 150.208 - Nóvo modelo de g ar
B. A. Indústrias ReuniN° 154.232 - Novo modelo de Iam- neca -- 'Requerente: 'Lauta 'Merky. requerente:
Etablissement Mar--rafRequnt:
as IP. hfatarazzo.
padas
elétricas
para
fins
ornamentais
quint.
N9 160.393 - Nevo e original de- Requerente: Galera Silvestre, .Co- N9 155.467 - Novo e original mo- r
N' .153.025 - Novo modelo de esdèlo de tomada de pinos com múl- sehho ornamental para tecidos - »guicho - Requerente: Eustratios Theo- =ereto e Indústria de Material Elétrico tiplas saldas - requerente: Raio de coerente: EL A. Indústrias RettlIkIal
Limitada.
F. &ataranto.
I Mello Prrrulitio.
doze Varkakakos.
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EXPEDIEls/TE DA SEÇÃO D22 . Indústria e Comércio.
N9 115.002 -- Jean Grussen.
N 9 160.394 - Nôvo • original deINTERFERÉNCIA
senho ornamental para tecidos - re- -N9 116.895 - J. M. Voith am.b.11.
N9 473.728 .- Brasil no Mundo -•
tuerente: S. A. Indústrias Reunidas , N 9 119.378 - João Maggion.
classe
32 - Miteczkslaw KrymcbanoRio 19 de abril de 1966
P. Matarazzo.
towski.
NO 122.378 - Anthony Company.
N9 474.713 -- Cartopel - classe 38
Notificação
•
N9 160.395 - Nôvo e original deN9 122.406 - Atori Plantulge
Cartopel Indústria e Comércio de
senho ornamental para tecidos - re- Und Baugesellschaft
Fur Die Kera.
Uma vez decorrido o prazo ..de re- -Embalagens
'Sociedade Anônima.
querente: S. A. Indústrias Reunidas mische Industrie M.B.H.
'
consideração previsto pelo artigo 14 No 474.998
- Andes - classe 11 -•
P. Matafazzo. •
Tire
&
¡
124.167
The
Goodyer
9
4.048,
de
29
de
dezembro
da
Lei
n
N9
Sociedade Anônima Comé.EN9 10.96 - Mem e original de- laubber
de 1961, e mais dez das para even- Andes
Company .
Construtora - com exclusão da
senho ornamental para tecidos .- retuas juntadas de reconsideração, e cio e Úonstrutora
querente: S. A. -Indústrias Reunidas No 124.139 - Hoover Limited. r1e- do mesmo-não tendo se valido -ne- ferro comum a carvão e aparelhos •
reduzir comes,
P. Matarazzo.
No 125.207 - Zahnraclfabrik /9
nhum interessado, serão logo expe- para picar, cortar cni
• •
. •
tiveis.
driChshafen Aktiengesellschaft.
didos
os
,eertificados
abaixo:
•
•N9 160.397 - Nôvo e original de• NO 47S ..246 - Painco - classe 7
124.269 - Borge Martins.
N9
Marcas Deferidas:
senho ornamental para tecidos - re- Painco Sociedade • Anónima, CoN9 124.297 - Zahnradfabrik Friequerente: S. . A. Indústrias Reunidas dricheshafen
Aytiengesellschft.
mércio, Indústria e Pavimentação.
NO
*0.257
Don
Ciccillo-clasF. Mataram°. .
.
N9 478.306 e- Creo
K - classe 2
NO 127.371 - Peter Manufacturing se 43 - Francisco Mazza.
No 160.398 - Nõvo e original de- Comporation.
No 439.721 - Ele é nosso = clas- - . Antônio de Castilho - sem direiN, -- Theodorico de Sou- se 32
. senho ornamental para tecidos - re• to ao uso exclusivo da expressão Creo
Alexandre Wulfes.
querente: S. A. Indústrias Reunidas za Pires, João Rodrigues de Oliveida letra "K" isoladamente.
N9 444.371 . - Conforja - classe
lo . Matarazzo.
.
• ra e Jacy IIerthel.
1* - Conforja S.A. • Indústria de N 9 473.783 - Edima - classe . 5 No 127.903 - Harry Alfred Rin- Conexos e peç s forjadas.
Edima Ltda.
a
N9 139.399 - Nt5vo e original deHolm.
N9 451.822 - Flor D'Oeste - No 473.970 - Memácia
classe 41
senho ornamental para tecidos - re- hold
128.677
RepuWic
Dir
&
Tool
N9
classe 43 - Henrique & Filho Ltda. - Melício Machado & Companhia nuerente: S. A.' Indústrias Reunidas Company.
•
.No 451.827
Santo 'Antonio -- sem -exclusividade da figura de ate,•
P. Matarazzo.
.
.
16 - Ricardo Schwarts. •
m isoladamente. • •
N9 163.100 - Neivo e original de- N9 .123.853 - Atma Paulista S.A. classe
N9 455.145'6 Servitex . - classe' 1
e Comércio.
senho ornamental para tecidos -- re- Indústria
Monoprix - classe 11 •
"Servitec" Serviços Técnicos de .N 9 480.401
120.106 - Bozzano S.A. Coquerente: S. A. Indústrias Reunidas N9
-' Três Leões - Companhia de Co .
Engenharia S/C.•
rcial,
Indastrial
e
Importadora.
me
P. Matarazzo.
.•
.
Tndústria e Represenlações.
No 129.110 - Ernesto Hauner & 'N9 462 318 - Cancela - classe 41 mércio,
No 160.438 - Nôvo modelo. de ca- Cia.
40.402 - Mononrix .- classe
Ltda.
Taveira
&
Irmãos.
...
lota esporte para rodas de veículos
15 -r Três 'Leões - Companhia de
No 129.396"- Max Isacson.
No 432.880 - Montana S.A., Ene .Representa- requerente: João Starani. • .
.
No 130.938 - 'lhe Heine Compae - genharia e Comércio - Merca Mon- Comércio, • Indústrias
.
No 160.489 Nõvo modelo de re- ny. tana - classe 11.
489.099
Sócio
de
Alcova N9
130.980
Socletá
Applicssioni
No
gistro •= requerente: Brasing FundiGomma Antivibranti "SAGA" S.p.A. 'No 461 .s92 -: Nelta Maquetes e 1 c l asse 32 -- sProduçôes Cinema tegráção Brasileira de- Metais S. A. , •
Projetos S.A. --- Marca Nelta - fi sas Herbert Riehers Sociedade Ari& •
N9 131.023 -.- Aktieboiag,et Elec- classe
N9 160.610 - Nôvo original de5.- •
nima.
•
senho ornamental para tecidos - re- trolux.131.240 - Ancora • Indústria e
N9 455.444 - Pira ••=.. cliv_se 4 .- • N o 4112.109 -. sodicar --- classe 41
No
querente: S. A. Indústrias Reunidas Comércio., .
E:etrabom - EXtratifera de Miné- -: Sodiscer - Soc. Distribuidera de
•
"
,
P. Matarazzo.
is si Ltda. .
-.- Carnes Ltda. , ,• • • .
• .
No 160.611 - Nõvo e orlignal deN° 111 .718 - Ottos Ireer..
9 37 9 . 'MO n -- •"^istr.oll --, classe
N9
465
640
AFARBEL
• - des- 96N.N° 132.299.- Companhia de Ad• Unho ornamental para tecidos - re,. ..
G herso n Elefant.
se
16
Afarbel
Comeecial
e
Conequerente: S. A.. Indústrias Reunidas rn :rdstraçan . e Comércio Schimidt- trutora Ltda. com
451.556
-•
•
Adonis
classe
43
exclusão
de
esNo
Kaltenbach.
• F. Matarazzo. •
quadrias p ortas,- so:ei ras e corneas - E. Mussi 8/ Cia. Ltda. •
Tiso: de
No- 132.300. -José Fernando
.
maleira.
N o 160.612 - Nõvo e original de.
N O 456.C34 -, Rimp - classe 6 -No 132.99 =-Indústria de Artefa- • N o 463.073 - Masukyu = s cl aese j, .Rirnp
senho ornamental para tecidos
reei
- -''Ristribuidora de %l.aquas
•
erial
Ltda.
tos
de
Tecidos
Imp
7 -' Marukvo Indústria de Máquinas ' e Peças ,Ltda.
querente: S. A._ Indústrias Reunidas
. . .
Aer.
134.230
Lincauimica
Ltda:
:colas
IScla.
No
•
.
_P. Matarazzo.
135.160 - Jcré Benfanti.
No 466 .?00 - , Nadem s-- classe 5 N
No 160.646 Nelvo e original de- • N° 1"6.190
lamed6
-'6 ir;. 9M4a6r0tinns0 &-..
' .OLliuveniirka -,--. ese
Vidros
Corning,BraHartem
No
.
•
Tratarnentos Térmicos ;as ao uso exclusivo da figura conssenho ornamental para tecidos -- . re- sil S.A.'
•
•
de
Metal
S.A.
querente: S. A. Indústrias Reunidas
do -clichê...
No 466. se2 - Hartem - classe 11 : tante
e..
1'. Matarazzo.
N9-136.724 - Frederico Steinberg:. - rIartem
N9 4-S5.278 - Socil -classe 48 Tratamentos
Térmicos
ári S aiêd
N9 136.801 - Universal Oil Pro- de ',saf e is S.A. aeemento Térmico Socile,
Pr. -Pecu
oc d
a eAu"ni* Modelo de utilidade indeferido:
•
ducts romnany.
.. l asse 21' ma Indústria e Comércio de. Ferra.
No
''
4?6
',63
~em
c
•'
No 128 1 27 - C. A.. V. ' Limited. - Hartem -• T r
,
N9 121.985 - Um 'dispositivo de
gens. • •
No 1 39.3S7 - Fernando Augusto de 'Metais SA.
aquecimento elétrico para colchões e
rin co N9 465.863 - Turbinator - classe
.
-.
.x
da
Campos
e
Júlio
Fernandes
Cara!
Ceci ano Pacciari -, com exclumóveis estofados em geral - reve'No 467.552 -=- 1m permexos para oto' claise ;são de dínamos e filtros
rente: .Laszlo Rideg e Gorge Lendvai P. as• •
16
-,
Imaerme
Eng
. enhari sa, Co-. r8es--..
- Indeferido.
N9 141.225 . - Móveis Taperman
•.
'.
c'
ndstria
Ltda.
classe
,•
'Sile;e:?•0.dc Anônima.
N9 467.75 . - Moalcar - classe - NOC:sea7.409el ni-a ...S.O'c' i.eRdade
Exigências •
- 8llillitTI134 .
Cias-Induss
1n1 9 150.198 - CIC
1
:Moaicar
S.A.,
comércio
de
Indústria
e
Comércio
de
Vidros.
•
• Termos com exigências a cum- triel CaPP. • Ernani Puerta •ZaniN9 15^ 3
, • prir:
•
No
457.931
=
Galeria
de
Opteme
....
ad
3 e2 ...
2
a
lescl
N OGr;;I
4 :r1a45 RTexi3eFigdelatenra- Scole
grando e Oscar Puerta 7angrando.
Hoje - classe 32 - Editdra Van- - amenirea.
Arbarne S. A. Indústria e Comer,•••
N9 151.073 2-- Mauricio Rad 7oebi. de
‘
Lirn'tada - com . exelitaão • de - N• 419,704.• _._ A.”..ora ••-- ciasse 36 . •
Sio no pedido . de reconsideração no
N9 152.427 - Aktienbo'aget Elec- guarda
prqararnas de "rádio e a- , t elevisão:1_, cm-nng,bla .(1 , Calcados Sa.N.B.a. '
•termo 99.984 - Privilégio de Inven- troSix. i W.076 - Bar's Leak - elasse ' NO 470 .1P0 -.•- •
',•
No 153.818 - Baumer OES Cia. 1•N9
Iren - s 13...se. 5 "-STetflarti
nPrestamp S. A. Embalagens inclus- B ee sileira de • Enuipamentos:- • • •
Comércio, Indústria a-si-ale-sisa
sjein ttda.
•
e
Trnnorts.ão
Ltda.
. '.- •
. NO 47n .R A R __ .prcanac - classe 11 a.
Brunon Rey.
Iria e Comércio opoente do Térmo No 153 ..995
N9 - 470,FRP - Farias -. classe 41
• .
122.280 - •Modelo de 'Utilidade.
saa-lie
eseber.
No 155.826 - Laticínios do Bra- - José Parlas Monte.
• - . •• Stam- sil Ltda.
No' 4eree09 - 1" icalain - classe 4e
N9 132.280,, - André , Nathan
N O 471.337 - La
- classe ,r .- __ '---, *- eess-ia
e . Comércio fi No 160.847
Maria' de Lourdes Larecin Sociedade Aeedo
boull.
esnima ;engenha9,ft; (.• nit e I lda•
•
No 31.839 - Francisco Canhos. ' Ferreira. •
N9 161.036 - Murilo Ferreira de ria. Comércio e Indústria.. - . • . - No &1),3.- - Ai-n,ii.- rlasse 2 • '
N9 100.116 - Comércio e Propa- Melo.
‘
N 9 472.133 .'--. Braslon' - ' classe 'il - fi, S . Cssse's 2'i Ç'''"1""hia 'Ami. .. ,
ganda Especializada S. A.
N9 161.137 - Milton Schultz Lo- - Produtos Químicos Guarany So- tai's•
•
.:.
ene
nei
_ nas. - teeerea - rle sse
TV?
.
- N o 112.957 - Julian • Louis Rey- bato.
ciedade Anônima -.-- sUbstituindo a
indnetriats
SedeiNo 161.038 - Jacob Berenzon.
nolds.
expressão -"a saber" por "tais como
ne.1,erg!Pntes
T.tan
. . , .'' ;;1 N9 121.241 - Fernando -Angelino N9 161.571 - L'Atelier - Móveis na reivindicação dos artigos
Messe 21 e neeneacõ e s S.A.
Ifoutinho. . a
•
N9 472.176 •- Silcolube - classe 47 .. 1 .44 1.; 00 P- P'r'ol
'"Iise
- Pe sas ”Pre •
No 161.572 - L'Ateller - Móveis --, Imperial
romsecia
N9 123.676 - Cry.or S. A.
Chemical
IndustriesLi'""("'
*•`
's
•
.
T 4 41 N9 126.306 - •Pennsalt Chemicals e 1-•:- eoraeões S. A .
.
'
N° 161.574 - L'Ateller - Móveis mited.
plseaaees ae • "Àmhtn.
e• l /le g n
•-.
Cornoration.
••
9
472.285
Amor
Feliz
classe
e
rei-e-ecoes
S.A.
N, 129.075 - The Polymer Corpo- N9 161.575 - L'Atelier - Móveis
s-- . In:1...
23 - Arthur Lundgren Tecidos So- NN99 447711 .. 104869 _ _c lasse
ration. •
ciedade
Anônima.
cmércio
d:stia
rcioeCacaotuLUl
rC
noér
e
D'
"
es
S.A.
1' 9 130.524 - Sala Viscosa Societa
.
class e
No. 161.576 - L'Atelier -- Móveis N9 472.317 - "Europan' : - Csm-tUrrils oe
Naz'onale sadustria Applicazioni Vispanhia Geral - de Edições e Puelic•
arde Ar-.
a-mas
a
e s14-ienearões S A.
cosa .S.p.A. .
Ltda.
.
ç&s
Limitada.
.-;
-,
N9 16 .577 N° 132.eSe = Máquinas Ikemori e sesenrasees s.A.L'Ateller .-- Móveis • N9 472.399 - L.P. P., . - classe 28 No 471.517 - Mimolar
:lasse 1/
Ltda. .
•
Industrie
Comércio
de
Aparelhos
N9 161.578 - L'Ateller --- Móveis - Lt.P.P. Laminados de Plásticos Domést
i coe Mimolar Ltda.
t 14.19 133.572 -- Deutsche Gold •
Paulista Limitada - com exclusão de
easSaavasas S.A. •
trnd Silber. - *Scheideanstalt Vormals
No
471.792
-- Solea - classe 41
guernirões
e
pulseiras
para
relógios.
N9 161.579 - L'Ateller -- Móveis
- Francisro Nunes Pernadez.
Roessler.
N9 472.565 - Linriala - classe 41 N9
e Oecorneises S.A.
• N9 133 575 - FMC Corporation.
471.894 -- Ilidroluz -,classe 18
N9 161.590 - L'Atelier - Móveis - Moi nho Lusobrasil Ltda.
- Zeidroduz Indústria e Co/nérrio
N° 13763s - Testile And Chemical .:, r- re eess S.A
'
N9 472.834 - Arteva - Miclget- - Ltda
Reseerch Company Limited (Va- I •N9 161.531 - L'Atelier - Móveis , classe 8 - Arteva Sociedade Comer- -N9 472.656 • - Marinez --- cia-ase '6
duz
•
e r mnertação Ltda.'
'
- co a Tahan.
e isseneneees S. A.
.
N,
d 474 39 - Sebocolónla - classe ' N9 472.666 ---,
-- Ancora • Companhia No 161.512 - L'Atelirr - Móveis .c11.T.,
,48 - Studart Sociedade Anônima classe 41 - * Prancha° Regiliinla -•
de 'Indús
tria e Comercio."
e Decorações S.A.
P. Justo.
•2

•

r

1

TP•ysen1

-

N

alfé

wl
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N9 475.275 - Do-Mingulnho classe 43 - Bar e Restaurante do
3.4inguinho Ltda.
N9 476.955 - Castores - classe 6
- Máquinas "Castores" Indústria e
Comércio Ltda.
N 9 479.431 -- Dina - classe 32 Dina Distribuidora Nacional de Publidiições Ltda.
N9 492.526 - Fôfinho - classe ?2
Bloch Fditôres S. A.
N9 482.695 - Sorg - classe 36 -•
Calcados Sorg Ltda.
N9 484.00 - Edrac - olisse 38
Escritório e Renresentaçóes e
Assuntos Contábeis Edrac Um:Ma
-2 na classe 38 com exclusão de impressos.
N 9 484.383 - Tango - classe 43
- Thomas & Evans Limited.
Nome Civil Deferido:
N 9 471.489 - Atibaia Clube de
Montanha - Atibaia Clube de Montanha -- , Art. 109 n. 4.
Sinal de Propaganda Deferido:
N.) 435.223 - ADVB - class- 3a Associação dos Diretores de Vendas
do Brasil - Art. 121.
Nome Comercial Deferido:
N9468.617 - Auto Viação ParaAuto Viação Paraense ' Limitada
. ense Limitada - Art. 109 *a. 3.
N9 460.191 - Empil - Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Emp11 - 'Empreendiment os Iniabiliárlos
Art. 109 n. 3.
Ltda.
N9 471.016 - Indústria de Móveis
Parisiense S.A. - Indústria de Móveis Parisiense S.A. - Art. 109.n 9 2.
N9 472.981 - Companhia Brasileira da Molas - Companhia Brasileira de Molas - Art. 109 rf 2.
NO. 475.211 - Codico - Comércio
- e Distribuição de Coque Ltda. - Codica Comércio e Distribuicão de
Coque Ltda. - Art. 109 n9 3.
N9 ' 476.186 - Brasil Exportadora
e Importadora Cereais S.A. - Brasil
Exportadora e Importadora Cereais
S. ,Anôn!ma - Art. 100 n 9 2.
Titulo de estabelecimento deferido:
N9 470.025 - Mobiliadora Esteves
- Classes 8 e 40 - Avelino Esteves
. da Silva - Art. 117 n 9 1.
N9 470.976 - Elsa Modas - Classe 13 - A. Pinto de Almeida - Artigo 117 n9 1.
tigo 117 n9 1 e substituindo-se a
classe 15 pela 13.
N O 476.187 - Brasil Exp-rtadora e
Importadora Cereais S.A. -- Classe
41 - Brasil Exportadora e Importadora Cereais S.A. - Art. 117 n 9 I.
N 9 478.990 - Petrofatima Transportes de Petróleo e Derivados Classes 13 e 47 - Maximino Ferreira da Costa - A:t. 117 it;' 1.
' Marcas indeferidas:
.N9 444.644 - Danaden - Classe
3 - Emanuel Merck Offene Handels-

- g-ellschaft.
, N° 460.176 -- Autora - Classe 42
- Vieira. Costa & Cia. Limitada.
, N9 4C0.695 - Vita-Creme - Classe
48 - Richard Hudnut.
• NO 460.898 - Fadete - Classe 36
;- Fadete, Sociedad Anônima Induslrial, Comercial e Inmobiliária.
, N9 461.136 - Curasanta - Classe
;3 - Companhia Química Indústria
•

N9 461.631 - Penvac - Classe 3
- Instituto Pinheiros, Produtos Terapêuticos S.A.
i N9 465.190 - Tupaense - Classe
21 - Soc. Auto Peças Tirii.ense Limitada.
N9 435.894 - Revista do Craque ; Classe 32 - Gaspar Antunes Lobo.
$ N 9 466.931 - Crioulo - Classe 41

Carneiro & Martins.
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N9 467.656 - C. I. (Comércio InN9 467.493 - Belione - Classe 3 NO 463.540 - Livraria Lilaz
dústria) - Classe 82 - Paulo Quin- - José Floriano Peixoto Cardoso.
Classes 17 '32 - 33 -38 e 50 -

tino dos Santos.
NO 468.523 - Café Imperial Classe 41 - Joaquim Machado Netto.
NO 469.571 - Arpin - Classe 1 Arpin - Arte Pinturas Ltda.
No 471.620 - Mensageiro da Fraternidade - Classe 32 - Grupo de
Fraternidade "Irmão Scheilla".
NO 471.647 - Kar - Classe 40 Kar Indústria de Móveis Estofados
Limitada.
N9 471.976 - Modernat - Classe
32 - Modernart Publicidade Limitada..
N9 472.362 - 7 de Setembro Classe 41 - J. C. da Costa.
N9 473.486 - A Dama Amada Classe 41 - Thomaz D'Arnato.
N9 475.372 - Alexandria - Classe
23 -= Livio Lima 81 Cia.
N9 476.049 - O Programa TV Classe 32 - Tácito José Grubba.
• NO 476.070 - Utoplex - Classe 1
- euercher Paplerfabrik An Der
Sihl.
N 9 477.003 - . Nacional - Classe 7
- Companhia Nacional de Equipamentos.
N9 477.932 - TV Técnicos Unidos
- Classe 8 - Martins e Domingues
Limitada.
N9 477.916 - Transbaby - Claus
8 - Pintucci, Spadahl & Cia.
NO 482.770 - Bororé - Classe 4 Pedreira Baroré Limitada.
NO 484.015 - Mensageiro Literário
-- Classe 32 - Livrobrás - Comércio de Livros Limitada. \
NO 486.001 - Café Ouro Negro do
Tr%.-gulo - Classe 41 - Café Ouro
Negro do Triângulo Ltda.
NO 463.662 - Montanhês - Classe
41 - Geraldo Ferreira Lima. .
N 9 467.053 - Jorge Magazine Classes 23-36 - Jorge Bittar.
a-....-.

N9 468.410 - Chocolates Dizioli
S.A.
Marca "Cote .D'Azur" Classe 4/.
N9 470.184 - Leobras - Classe 17
Leobras Material de Escritório Limitada..
NO 471.805 - Eletrauto - Classe
31 - Luiz I'. Braga, Comércio e Indústria S.A.
NO 476.113 - Siresa - Classe 8 "Siresa" Indústria e Comércio de Rei
ceptores e Acessórios Limitada.
N9 477.281 - São Salvador - Classe 50 - Imobiliária "São Salvador"
Limitada.
N9 477.947 - Itamac - Classe 7
- Itamac Máquinas Veículos e Conexos Limitada.
N9 479.898 - Telodrex - Classe 2
- Shell Brasil Limited.
NO 480.159 - Pirata - Classe 1
- Chaib A. Sidan Limitada.
No 481.232 -- Bahia - Classe 8 Walter Paumerite Tourinho.
N9 483.092 - Revista de Administração Moderna - Classe 32 - Jair
de Gusmão.
N9 484.920 - Suzana - Classe 36
- Suzana Modas Limitada.
Titulo de esbelecimento indeferido:
N9 463.449 - Torrefação Montada
- Classe 41 - Oswaldo Ribeiro de
Faria.
N9 365.271 - A Eldorado - Classes
6-8 - A. Silveira, Irmão Limitada.
N9 473.214 - Grátis milhões para
você - Classe 33 - Editôra Lar Feliz S.A.
N9 463.931 - Convenção Regional
das Assembléias de Deus no Estado
de São Paulo - Classe 33 - Convenção Regional das Assembléias de
Deus no Estado de São Paulo.

Walter Lazarini.
N9 463.599 - Colchoaria Ypirauga
Cassei 33-40 -- Floravante Abramo Mastellari.
N9 473.132 --- Igreja •Evangélica Les
sembléla de Deus Livre no Brasil Classe 33 - Igreja Evangélica Assembléia de Deus Livre no Brasil.
N9 473.190 - O Mundo dos Mós
vela - Classe 34 - 40 -e. B. Finkielsztejii.
Exigénclas
Térmos com exigências a cum.
prir:
NO 164.283 - Mattos, Lima & Cia.
Limitada.
NO 434.027 - Augusto Caldas & Pilho.
N9 470.910 - Ibramasa Indústria
Brasileira de Materiais para Polimento S. Anónima.
N9 448.431 --• Usina Siderúrgica
Lubar S.A.
N9 462.780 - Fábrica de Molas
Falbo Limitada.
N9 472.810 - Exportadora Café
Dakota Limitada.
N9 474.283 - Torrefação e Moagem
de Café Sertanenee.
NO 477.621 - Marcel Louis michei
Antoine Bich.
N9 478.167 - Copal - Comercial
de Produtos Automotivos Ltda.
. . •
NO 479.000 - Indústria de Carrocariais Kobttrros Ltda.
NO 475.766= Metrópole Hotel Limitada.
Diversos
Prossiga-se:
N9 476.849 - Coplan Empam,.
de Org anização e Planejamento Limitada - Na classe 38.
NO 477.934 - Coringa Cobrança,
Amigáveis e Judiciais LWa. - Prossiga-se na clame 38 com exclui° de
impressos,
Diversos

SONEGAÇÃO FISCAL
LEI 1n1 9. 4.729, DE H-7-1965

DivuLcAçXo N9 948

Preço: Cr$ 25

A VENDA
Na Ciumabara
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues

Alves a.•

Agencia I: Ministério da Fazenda
Ateade-ae a ;indicio& pelo Serviço de Reembolso Postal

Em Brasília
D. I. N.

Na Sede do

Termos aguardando anterioridade:
N9 433.404 -- Rolando Fedrinha.
N° 439.048 - Egberto Frota Carneiro.
N° 443.794 - Max Lowensteia
S. A. Fábrica Aliança -de Artefatos
de Metais.
No 445.973 - Gercina Botelho de
Mendonça.
•
N° 448:787 - Sukh Sabroe
Motores Diesel e Refrigeração Ltda.
N9 453.428 - Indústria de Máquinas Texteis Ribeiro S. A.
No 453.930 - Goyana S. A. Indústrias Brasileiras de Matérias Plásticas.
N° 453.933 Goyana S.A„ Indústrias Brasileiras de Matérias Plásticas.
N9 455.121
Car.oca• Auto Peças.
N° 458.189 - .Video S. A. In.
dústria e Come rcio.
N° 458.965 - Papelaria Comodora
Ltda.
N° 460.342 - Claudio Eugenio
Vanzollini.
N° 463.609 - Publicidade Klimes
Ltda.
N9 464.110 - Companhia Paulista
de Chenille - Tecelagem e Confecções.
N9 464.121 - Brantkr G Zawader
Ltda.
• N° 465.688 - Eletro Mecnica "Isotec" Ltda.
N9 465.740 - Correntes Menke
S. A.
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N° 467.423 - Auto São /osé Li- N° 482.919 - Merc.;-ia Matai, Li- /49 482.311 - Pauline Gonzalez
aunada.
mitada.
&lanceiro.
N9 467.759 - Angelo Horácio Molai" 482. 964 - Daniel Ferreira Pes- N T 432.313 - O égio Guie bata Lirales.
tana Editora Ltda.
mitada.
NP 467.766 - Basa de Imóveis N9 483.556 - S. A. Phiaps do N' 482.521 - Albino Me coa.
do Estado de São Paulo S. A.
Brasil.
N 9 482.523 - Prefe'tura Municipal
N° 467.767 - &asa de Imóveis do
N° 483.557 - S. A. Philips do de Cassia.
Estado de São Paulo S. A.
Brasil.
N 9 482.623 -- Antônio A. • Silva.
N° 467.769 - Balsa de Imóveis do
lal° 482.662 - Sociedade Gráfica
N°
453.558
S.
A.
Philips
do
Estado de São Paulo S. A.
Vida Doméstica Limitada.
-Brasil
N° 467.800 - Telpizov Indústria
N° 398.421 - Pedro Bastos S. A.
N9 482.663 - Dinaa i*, Distribuidora
e Comércio S. A.
N° 41X).870 - Indústria Irirubense Naciznal de Materiais de Obras Socie• N° 467.915 - Alired Weisz Fel.. de Produtos Suínos S. A.
dade Anónima.
gelstock.
N • 482.696 - Vasquez Martinez
N 9 402.669 - General Eiectric
N° 468.038 - Produtos Farmacéu- S. A.
Limitada.
ticos Dafanna Ltda.
N9 482.697 - Edifica, Xvahy.
N° 421.289 - Magnesita S. A.
N9 468.445 - Craicmillar 6 British N°
429.956 - Cia. Eletroquimica N• 483.724 - Sociedade Anónima
Crearneries Linated.
Pan Americana.
Fhilips do Brasil.
N° 432.778 - Unian Fabril Ex- • N° 183.891 - Agua Natural Santa
N" 470.399 - Haus-Chemir Ge.
tellschaft Fur Moderna Hatishaa-Hilfs- portadora S. A. (1.I. P. E.).
Limitada.
N° 451.487 - a/ai/nina Italiana ClaN 9e 483.913
Und Pflegemitte1 ia b. H.
-- José Llsita Rodrigues.
N9 470.685 - Sociedade Comercial S. A.
N 9 483.921 -- Abraso Constantino.
N°
453.602
Borg-Warner
Core Administradora do A . B C Ltda.
N 9 483.947 -- Lauro Froede.
N° 470.688 - Somada& Comercial poration.
N° 454.424 - Ricieri Peclilnatti N' 483.949 - Delvo Rodrigues
e Administradora do A B C Ltda.
el Filhos.
Valia.
N° 471.802
hoSè Polaachek.
N9 454.437 - Te/ma Telefones e N 9 483.951 - Edniar Rezende de
N9 472.055 .- Ca..;ecções Llza-Lina
Materiais Ltda.
Araújo.
Ltda.
N° 455.630 - José Camacho Utri- 1%.1 9 483.953 - Carne ro Gcnies Litni47i.705 - Ca.a . São Jorge Intoda.
dústria e Comércio Laia.
N9 462.061 - LicSas Correntes
N9 433.954 - Sebastiao Gomes da
NV 473.063 - Saturnia S. A. S. A.
Cruz.
Acumnladores Elétricos.
hletalúrg.ca Arbig Li.
N9 431.C.97
N° 464.290 - Barry Banto B roi
N9 474.801
lolé Donatelli.
W 476.471 - Plapinai S. A. Ad inglés flato Quedes da Costa. Eduar- mitada.
do Martinelli. Carlos Pereira Ramos.
N9 484.42 - Sociedade Paulista de
minairaçao. Indüstra e Cemércio.
r:0 476.831 - Bar e Rastearam.. N° 464.144 .-- União Fabril Expor- Artefatos Metalú-gicos Socicdade Ansa
n:tna.
"Chez Moi" Ltda.
.
• tadora (U. I. E.).
N 9 469.009 - Indústria e Comércio N9 481.503 - Publicdade A:varada
N 9 477.539 - \Walter Rodrigues
Limitada.
de Peças Arga Limitada..
Fen-.andes.
N9 434.756 - Indústria de Calçados
N9 470.150 - A. 1. Remar S. A
N° 177.590 - lata *nana Estoril
Indústria do Vestuário.
aCaterei Limitada.
Ltda.
N° 470.570 - Or ando Sozzi.
N. 477.607 - M neaa Mineraçra,. N° 470.571 - Orlando Sozzi,
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Par 1 :sta Ltda.
N° 471.123 - Comércio e Indústria TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
ala 477.611 -- Mercearia !larapiara Pecuária de Ourinhos S. A.
Ltda..
N 9 472.668 - Isabella Calçudos
Ra 19 de abril de 1966
. Na 4,7 620 - Réde dit Einizaara: Finos Ltda.
•
Tiauskrència
e Alteração de Nome
It. apeadentes. •
N° 473.576 - Pedro ..le Aicantala
de Titular de Processos:
N° 477.778 - Pacata & Cia. LI. Duarte Barros.
Foram mandada averbar as seguintes
ia .raa
N9 473.775 - João Banto D as. transteranchts e as seguintes alterações
N° 477.79 - Dacas R. G. E.
N°
474.198
Indústria
e
Comercio
de nome de t:tular abaixo menclunaLtda.
Crine.:toae Lida.
dos.
N° 477.937 - Continertal
N°
474.336
Waldondro
Costa
Editora Lello Brasileira Sociedade
Automiania
dada Comerciai
Anônima
- fransferência para seu noN° 478.054 - Ma'.haria Supermann l:gueircdo.
N9 475.599 - Confecções Sioma
me ao termo número 156.262 - MoLtda.
Ltda.
N° 478.092 - Wal-linery Ateima
N° 476.764 - Fernando de Min dèlo de utilidade.
Silva Santos.
TransfeCavalcante.
C. da Silva. Lanitada
N° 478.104 - Honda Giken Kogyo N9 476.917 - Novabrás Nay:ti:eles ancia
para
seu
nome
da
marca
Dava
Habushiki-Kaisha.
de
Armarinho
do
/3.as
/
Lanada.
Número
154.473.
N° 478.114 - Tenaz S. A. Co- N9 477.663 - Sanyo Eectric Co.
Cristovão Colombo Lisboa - Transmércio e Indústria.
ferência para seu nume da marca CoN9 478.183 - Indústria e Cotnércio Ltd.
N 9 478.061 - Companhia Lopes Sá dobam - Número 220.508.
de Sabões Capri Ltda.
de tiFinos.
N° 478.294 - Gráfica Ed:aida Pu- Industrial
479.057
- Fundiçã,' Brema Li- Novigraf Indústria e Camérc'o de
N9
blicações Especializadas S. A.
Materiais de Escritório Limitada m:tada.
N° 478.641 - Teleunião S. A. - N9 479.1,9 - Gonçalos Bar L'ml- Transferência para seu nome da marca
Novifit -• Número 226.650. - NoIndústria de Rád'os e Televiião.
cada.
vigramo - Número 231.690 - e NoN9 478.662 -- Indúrtrias Reunidas
N • 479.438 - Indústria de Farinha vicarb - Número 226.649.
Agua Doce S. A.
N° 478.726 - indústria e Cantcio de Mancjioca Santo António Limitada. Unilever United - Transferência
N 9 479.439 - Indústria de Farinha para seu nome do termo a° 484.388
Santa Izabel S. A.
de Mandioca São Francisco Limitada. - Marca: Rachant,
Construções • Tec- N , 479.541 - Móveis Estofados
N° 478.751
Azne' tex, Inc. - Transferência para
nome/tataca hipiter Ltda.
Consul - Altman Limitada.
seu nome da marca Pantex - Número
N° 478.866 - Padre Ciro Turino. N9 479.582 - Livro/ar Edições
166.377 - Retifique-se, mediante a posN° 479.008
Adelson Alves de tada.
Andrade.
N9 479.621 - Casa Editora .Vecchi tila, que a sociedade titular foi organizada de acórdo com as leis do estado
NP 481.909 - Cartonagem Vito- Limitada.
rio:aia de José Negri.
N9 479.665 - Sebastião Saldanha Delaware, e não do estado de Rbode
Island.
N9 482.099 - Decorações "Stahl. Marinho.
Miguel Barbieri - Transferência para
Ltda.
N 9 479.778 - Cinemas Unidos Sacie- seu nome da insignia Orban - Número
Sark's Agh: zarlan. Idade Aucaninta.
N° 482.100
173.097.
N° 482.102 -- torne is:gamai.
N1 479.7/9 - Cinemas Unidos So• Quimio Produtos Quitamos, Comércio
N° .482.114 - Atinando de Al- tiedade Anônima.
e Indústria Sociedade Anónima meida.
N9 479.962 - Indústria M neira de Transferência para seu nome da marca;
N° 482.282 - Castro & Masilah Po lamas Quinam? 'MIM:J.
Eu.sonal - Número i79.097.
Ltda.
N 9 480.11 - 1.)! mei Webbe I Ia:ma
ele gida() Almeida Companhia Limign.,m..
Martinez Ibrahan ei
N9 552.698 • Vaz.mt-z
N 9 450 513 .- Azoava Sacied...de t-da - Transferência para seu nome
Ltda.
Autoposto Marga Anónima Importadera e I' xrar•a.'at dl marca: Casa Excelsior - Número
N' 482.882
2. ; 159
is..
de óleos C: . niestiyeis e n•
Ltda.

Abril de 1966 1997
Indústria Farmacêutica Malan Lima.
tada Transferência para seu nome
da marca: ttterton - Número 281.423.
Consolidated
Electronics, Indusnaes
Corp - Transferência para seu nome
da marca: Phmite - Número 299.757
(Duas).
Empresa Jornalística Gazeta da Lapa
Limitada - Transferência para seca
nome da marca: A Gazeta da La pa •
Número 338.862.
Companhia Vinicola Rio Grandense
- Transferência para seu nome da
marca: Vencedor - Número 314.301.
Or a aalaa ção Nordestina de Moagem
Limitada - Transferência para seu
nome da marca: Nordeste -.- Térmo número 412..191.
J. Pires e Maria do Socorro Feitos*
-Transferência para seu nome da
marca: Aocê - Termo n9 472.562
(Duas).
Orniex Sociedade Anónima Organiza.
çao Nacional de Importaçâo e Exporta.
çào - Transferência para seu nome
da marca: OniX ••••• Tèrmo número
474.548.
Orniex Sociedade Anónima Organiza.
ção Nacional de Importaçâo e Exporta.
ção - .Transferência para seu nome
da marca: Onix - Termo número
474.549.
Onalex Novel Sociedade Anónima
Comercial e Importadora - Altraçào
de nome da titular no titulo de estabelecimento: Novel Novidadedes Interna.
cionais .pelo Reembolso Postal - Número 317.271.
Confecções Kid Limitada - Transfe.
réncia pira seu nome da marca: Ki4
- INúmero 318.04,I.
Tintas Ypiranga Sociedade Anônima
- Alteração de nome da titular da
marra. Vit. oloi de - Número 318.1520
Tintas Ypiranga Sociedade Anônima
- Alteraaão de nome da marca •Secot
- Número 319.281.
Tintas Ypiranga Sociedaed Anón'ana
- Alteraçáo de nome da titular da
marca Ypiranga - Número 320.t86.
Tintas Ypirauga Sociedaed Anônima
-* Altere ...lio de nome da marca: [nau.
lack - Número 320.564.
Tintas Ypiranga Sociedade Aaônana
- Alteração de nome ala tilt!ar da
marca: Movelack - Número 320.674.,
Acyro Porupoaa et Irmãos - T.ansferência para seu nome de marca Lia
_- Mimem, 321.063.
Adelfomer Indústrias Quinecas Soa
cledade Anem ma - Alteração de nome
da titular da marca Pirata - Númeor
310.656.
Nestlé Sociedade Anónima - Tratas.
ferancia atira seu nome da marca: Sura
presa - Núnireo 321.480.
• p,xigências

Processos e Tarolas com Exigancias

a Cumprir:
American Machine 6 Fouadry Coma
pany - No pedi...o de translerénva
térmo número 145.123 - PrIviléga.
invençâo.
Indústria Elétrica Brown Boveri *Soa
ciada& Anónima - No ped'do
transferência do tèrmo n° 159.585 r
Modélo industrial.
Malcoto Minematsu - No pesado di
transferência do tèrmo n 9 160.769 --a
Priivléglo de invençáo.
Instituto Quimioterápico Brasil 1;filid
tada - No pedido de transferência da
registro 73.278.
Dumont Innáo - No Pectda da
transferência do registar 172.181.
Bendiz fomes Appliances do Brasa
gaciedada Anônima ..... Indústria e Co'
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mércio•- No pedido de averbação de'
N9 485.823 - Auto Comercial PauMarcas Deferidas:
, Insígnia Deferidai
contrato do registro 169.676.
lista.
N 9 412.105 - Degussa - Deutsche
N9 474.418 -7 VMP - Sociedade
Café Gaulés Limitada - No pedido Gold Und Silber Scheideanstalt
N 9 485.963 - Demeterco ô ComVor- Anónima Philipí do Brasil - Clas- panhia
de transferência do registro 175.260.
Limitada.
mala
Roessler
Classe
16."
se
8
(artigo
114).
• . Calçados Naorni Sociedade Anónima
N°
599.295
- Sigla Equipamentos
N° 464.236 - Astronauta - reiNome Comercial Deferido:
Elétricos Limitada.
Indústria e Comércio - No pedido de genson Sociedade Anónima lad•stria •
alteração de nome do registro mimar() Comércio - Classe 8.
N 9 737.516 - Abba Fyrtornet Ab.
N° 478.665 - Tradimotor Indústria
198.599.
N° 739.221 - Fábrica São João
.
N° 477.162 - Haemoparin - Ges- e Comércio Limitada - Tradimotor In- Baptista
Limitada.
Gressit Sociedade Anónima Indústria terreithisches Institur Fuer Hoemoderi- dústria e Comércio Limitada (Artigo
109 numero 3).
e Comércio - No pedido de" alteração vate G. M. )3. H. - Classe 3. •
N° 474.163 - A e T Adm. Particide sede no registro n° 200.023. .
• N 9 477.430 - Bel Horman - SoN9 460.778 -- Auto 'Estradas So- pações Propaganda e Comércio LimitaV.nicola Fr/burgo Sociedade Anóni- ciedade Farmacêutica Quitnino Pinhei- ciedade Anônima - Auto Estradas So- da.
ma - No pedido de transferência do ro Limitada -, Classe 48.
ciedade Anónima (Artigo 109 numero • N° 479.312 - Vicente Salvador Ro. registro número 222.732.
cha.
2).
N 9 482.Q85 - Pikardi Pikard
Lix Abrasivos Scoiedade Anónima N° 482.871
Altimar Comercial e
Titilo de E,stabeledmento Deferido: Construtora Limitada.
No pedido de -transferência do•registro Biancarcii Engenharia e Comércio Limitada - Classe 6.
número . - 312.299. • •
N° • 437.655 -- Guaruja Balneário
N° 454.425 - Comércio e RepresenN° 482.172 - Nova Era - Crista: Carlo Erba Sociedade Anónima- - No laria Nova Era Limitada - Classe 14. C.iub Câbreiva Empreendmentos tações ConcordiuM, Limitada.
Imobiliáriis
Sociedade
Anónima
Claspedido de transferência e averbação de
N° 455. i34 - Inclustr.a de Calçados
N9 482.370 - Concordia - Produtos
. contrato em favor de: Cano Erba do Veterinários Concordia Limitada - ses 33 - 41 - 42 - 43 (Artigo 117 Flan Limitada. •
numero 1) .
Brasil Sociedade Anônima Indadr.a Quí- Classe 2.
N' 485:975 - Café e Bar Maria
•
•
N° 479.291 - Metalúrgica Zatec -mico Farmacêutica - No registro núN° 482.380 -- O Boiadeiro - J. Metalúrgica Zatee Limitada - Classe Paula Limitada.
mero . 210.373. *
•
N° 472.80J - Ak'ron Exportação LiSantos Gaivão n••n• Classe 32.
8 - 11 - 21 (Artigo 117 n° 1).
mitada.
Livraria Atheneu Editora São Paulo N 9 483.965 - Blevidon - Charles
Marcas Indeferidas:
Sociedade Anónima - No pedido de e Vros:A
Diversos
Co. - Classe 3.
averbação de contrato no registro núN° 439.767 - Vimasa - Vimosa
N9 412.887 - Mundial - Alves
Celeste Boniatti
N° 272.205
mero 212.969.
Araujo Limitada
Viautras e Máquinas Limitada - ClasClasse 43.
•
substituindo a classe 32
Pressiga-Se
E. Ji David Metalúrgica Sociedade
N9 430.593 - Nillux - Fuchs Mis- se 38.
pela 33.
•Anónima - No pedsdo de alteração de ka Mihaly - Classe 36.
Pros.
N° 465.863 - Alugue um campo e
N 9 479.256 - Aido Focosi
nome no registro número 167.258.
N° 440.685 - 'Grad:tez Renner - dirga-o você mesmo -, Auto Drive .So- siga-se com as novas vias.
Guthmann C/ Klein Sociedad Anonime Sociedat'e Anónima Artefatos de Cimen- ciedade Anónima Importação e Comei- N° 686.286 - Espólio de José da
Inmoailiária, Comercial, Industrial 8 Fi- to Renner -. Classe 16". •
cio - Clasaes 6 - 8'- 11
- Silva Cerceau - Arquive-se. •
nanciera..- No pedido de alteração de
Pro 28 - 31 - 32 - 33
Ná 463.279 - K Kicopa39 - 47 • Termos Aguardando Anterioridades: •
nome do registro número 168.984.
- 50.
Copa -Limitada - Classe 40.
N° 464.510
Esperança - EsperanN° 457.754 - C B C - CBC Com- ' N° 477.262 - Rhein Chemie Socie.
Chicle Adams Limitada - Na averComércio e Indústria
h
bação' de contrato que celebrou com ça Eletrônica Limitada - Classe 8'. pan ia Brasileira de Comunicações - dada- Anónima
•
de Produtos Suimicos.
American Chicle Company - Registro
N° 464.544 - Café Barros - Falia- Classe 8.
número 205.214.
Móveis N9 455.909 - Soc. Comercial Auglo
Ipiránga
cisimo Feliciano Dourados Barros N° 466.451
Brasileira de Motores Limitada.
Ipiranga Limitada - Classe 40.
Gastou de Lagrance Sociedade Anó- Clas.se 41.
N 9 477.098 - Bariloche - Tecela- • N° 455.943 - Labaratório Leo do
N 9 461.637 .- Sempre Viva - Paunima -„ No pedido de transferência do
lino Gonçalves de Souza - Classe 46. gern Parah;,ba Sociedade Anónima - Brasil Sociedade Anônima.
registro 'número 216.947.
N 9 467.236 - Cianotrat - Ultraqui- Classe 37.
Máquinas Piratininga Sociedade Anó•
N9 460.614 - Papeiaria Toth Limlnima -..r No pedido de averbação de mica Sociedade Anónima Indústria e
.
Exigências
tada.
Comércio
Classe
3.
contrato" do registro 218.849.
N° 475.168 - Calçados Eden LimiTermos com exigências a• cumprir:
N° 472.402 - Embral - Entbral
Companhia Industrial e Comercial
N° 438.496 - Biarritz Viagens Li- tada.
N° 475.546 - Fabor Discos SocieBrasileira de Produtos Alimentares =-- Indústria de Embalagens Limitada - mitada.
•
dade Anônima.
No ' pedido de averbação de . contrato Classe 38
N°
450.064
Lloyd
Financeiro
So•
Ná 476.064 - O momento de São
N,
- Monalisa Mossopo
-do registro 275.483.
•
cie dade Anónima Emprendimentos e
Comércio Indústria Modas e oCnfec-,
Laboratórios Organon do Brasil Li- Paulo - Henrique Roque Salvador Ad mnstraç
ã o. ,•
ções Limitada. •
mitar - No pedido de alteração • de Mazzotta - Classe 32.
N° 481.198 - Kitball - Salvador W 485.926 :-- Calfat • oCinercial CoasN° 478.066 Commonwealth C,ons.
nome do registro 311.389.trutora Limitada.
Peluso Basile - Classe 8.
CL:etim. Engenharia e Con'struções LiAntôniO F. Cabral -- No ped.do de
mitada.
transferência do termo n° 431:548.
'N° 483.561 - S. A. Philips do
, Samaro Escritório Técnico e Imobi•
"•
Brasil. •
liário S/C. - No pedido de transfeN° 468.444 - Criagmiller 8 British,
réncia do termo número 433.235.
Chearneries Limited.
Walter Bezerra de Gouveia - No
Prorrogação de Marcas
pedido na transferência para seu nome
do termo .núénero, 454-.611.
Foram mandadas prorrogar os segtánEMENDA CONSTITUCIONAL te 9
tes pl'oces,sos abaixo mencionados:
Laboratório Farmacêutico . Evenafran
Limitada :- No pedido de transferênN° 733.892 - Gávea - Companhia
. EMENDA CONSTITUCIONAL te 14
cia para;• seu nome do termo numerei
Federal de Fundição - Classe 6.
468.512.: • • .
LEI N* 4.738 . - G1. 15 DE 'JULHO DE 1965
N' 734.010 - Cambarotta - Indús• Byk Gulden Lomberg Chemische Fa.
tria Vinicoia Barabani Sociedade Anôbrik G. M. B. H. - No pedido de
nima
Classe 41.
• .
transferericia do 'térrno à° 246.389.
N° 734:040 - Ormonacth - OrizioDIYULGAÇÃO: )1'. 947
4
noterapia Richter do Brasil Soçiedade
• Aviotue•Turismo e Venda de PassaAnónima - Classe 3.
gens Sociedade Anônima --- No pedido
CondoN° 732.828 - Fogoloide
de alteração de nome do termo número
PREÇO: C.14
roil Tintas Sociedade Anônima - Clas.
472.940. ,, • - • •
se 1.
••
•
Indústria e Comércio Farias Limitada
N9 739.453 - Adubos Secco Galpão
.- No pedido de transferência do Urre 20 - Eduardo Sesso, Sociedade Anô. A VENDA
mo número
.
. . _ 473.452.
Classe 2.
nima Comercial e Industrial
• N° 735.463 - Gentisol Ara:na .Piam
EXPEDIENTE DAS nivzsogs•
- Instiuto BioçuimicO Ivlaraglano sLiNa Unanabara
, E SEÇÕES REPUBLICADOS
mitada --Classe 3. .
• i
Sadio . Is Vendas: Avenida Rodrigues Pave. a'
N° 735.482 - Comprova . .- CompaDia 19 de abril de 1966 • •
• Ciainhia Progresso de Valença
Apeiem
b
Ministério
do
Fazenda
, Notificação
•
se 23.
: -/-Amado-oe a pedida pelo Serviço de Reembbiro Postai
Uma vez decorrido o prazo de reConN°. '735.641 Adelino Ale.ração .previsto pelo artigo 14. dc
xandre -• Classe 45.
Est Brasílis
inúmero 4.048 de 29 de dezembro
• Retificação de Clichê:
r1961 e. mais dez dica para eventuais
Na sede tki D. 1. P.
juntadas de recurso, e do ermo DãO
O térmo número 470.916 marca liakndo valido nenhum interamado.. DerC4
pura de Benevides Lopes Siqueira diteJogo. expedidos os cadeados abaixai
m 11 clichê pu licado em 13-1-1961.
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1
•

Termo n.9 724.458, de 16-114065
Fábrica de Espelhos Ulisses Ltda.
São Paulo
-

ULISSES
Brasileira
Classe 14
Espelhos
Termo n.o 724.459, de 16-11-1965
Confecções Luxardo Ltda.
São Paulo
• LUXARDU

Ind.•Brasileira
Classe 36
' Artigos da classe
Termo n.° 724.461, de 16-11-1965.
Indústria e Comércio de Empacotamento flikari Ltda.
São Paulo

'para-choques, pedal de acelerador, pedal de partida. peraa para businas,
pratinhos, pneumático& pontas de borracha para bengalas e muletas, . rodas
massiças. rOdios, ' revestimentos . de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor,- sapatas do pedal -de breque, tesembaio e isoladores, suportes, semi.
pneumáticos. suportes scle c.ánibio, sanfonas de partida, saltos, $olam e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos tios telegráficos e talai&
alem travadores de porta. tijelas.
tubos, tampas de borracha para contagotas. unas de borracha para elaboração
da substancias químicas
Termo n.° 724 .464, de 16-11-1965
Yolanda Valle Moretti
•
São Paulo

Riyou

Ind. Brasileira
,

liIKkRI

Ind. Brasileira
•
*
Classe 41 •
Empacotamento de cereais em geral •
Termo n.o 724.462, de 16-11-1965
Braullo Roberto Menezes Rodrigues
. São Paulo

UMBU

•

Brasileira .

Classe 41 - •
Substâncias alimentícias . panificadai
notadamente pães, biscoitos, bolachas.
Mos, brbas, doces e confeitos

Classe 42
, Vinhos em geral •

Termo n.° 724.465, de 16-11-1965
Yolanda Valia Moretri - -.São Paulo

•
,

MONTE CABLO

Ind. Brasileira-Classe 42
Vinhos em geral

.

Té 11310

Termo n.° 724.463, de 16-11-1965 .
-Rodart Inditstr:a e Comércio de
Borracha Ltda.
•
São 'Paulo

RODART
. .Ind.. Brasileira
CNSSe

- 39 .

.Para distinguir: Artefatos de borracha.
borracha, artefatos .de borracha. para
-veiculo& artefatos de borracha nio
aluído, em outas classes: Arruelas. argolas. amortecedores assento, para cadeiras, borrachas para aros batentea.de
cofre, buchas de estabilizador, buchas.
buchas para lumelo. batente de porta.
batente de chassis. bicos para mamadal.
ras, braçadeiras, bocais. baaes para teletones, borrachas oara carrinhos industriais, borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas. cochim
de motor. cacearas de ar. chupetas cordões massiços de borracha, cabo/ para
ferramentas, chuveiros, calças de bor.
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha. cápsulas de borracha
para centro de mesa. • calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios. dedeiras. desenrupideiras.
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos. êmbolos, esguichos estrado,
esponjas de borracha em Auebralacto
Para torneiras, tios de borracha lisos.
fôrmas de borracha. guarn10.11 Para
móveis. guarnições te borracha pára
automóveis. guarnições para veiculos.
lancheiras para escolares. Iaminas de.
borracha para degraus. listas de borra-.
cha para janelas e para portas. lençóis
de borracha...manOolas. maçanetas.
tetores para, oara-iamaa. - protetores de

n.c 724.466, de 16-11-1965
Dionizio Orlandial
São Paulo

CAFE MAZULPII
MARCA SEGUI

,

R A.CIA

NEGISTRO

iNeáSTNIA
ISRASAEIRA
500
GRAMAS

NO I. II C505 O
REOIS/NO
NOSPAP

soa tom •

o

DIONISIOORLANDINI

R. BENJAMIM CONSTANT SAI
MONTE AZUL PAULíSTA

Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Termo n.c 724.468, de 16-11-1965
Distico Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

inico

p
'•
. Ind. zraaileira
Classe • I
Ácidos em geral, alcools, água oxigenada, água raz, tmon:aco, anti-corrosivos químicos arsénico, carbonatos em
geral, cloretos em geral corantes, dissolventes, esmaltes químicos fenol, laca,
corantes e descorantes

Termo n.c 724.467, de 16-11-1965
Clinica São Caetano Ltda.
.
São Paulo
CLINICA

*SIO CAETANO
Sao Caetano da
Sul—Est-. de Sao
Paulo...

paia, sofás, sofás-camas. travesseiros
vitrines

Termo n.° 724.473, de 16-11-65
- --,Verano Turismo Ltda.
São Paulo

•.

_
Classe 33 "
-Titulo de Estabelecimento

Termo n.c 724.469, de 16-11-1965
Indústria e Comércio de Máqiiinas e
r. Acessórios para Moinhoes Santo
Antonio Ltda.
STO.ANTCNIO

Ind. Israsileira
São Paulo

:g;PC

-Classe
Máquinas para moinhos e seus:
.
• acessórios
Térmo n.c 724.470, de 16-11-1965
Pani.fcadora Raposo Tavares Ltda..
•
•
'RAPOSO TAVARES

Ind. Brasileira

Classe 41
Azeites,'ca cé, carnes de. todos os tipos,
cereais, cremes, extratos alimentícios,
farelos alimentícios, farinhas alimentlcias, frios em geral massas alimenticias
óleos alimentícios, pães, 'raízes, raizes
comestíveis,sal, sanduIches sacos alii tubérculos comestiveis e .
vinagre • ,..
•-• Tenho n.° 724.471. d ..e16-11-65
Vanguarda — Promoções e Representações .Ltda.
São Paulo,'
• -

VANGUARDA..
• Classe 33
Promoçes e representações em geral
Termo n.° 724.472, 'de' 16-11-65
Cecy Comércio de Móveis' Ltda..
-São Paulo
CECT

•

• israsileira

ame 40
Móveis em geral, de metal. vidro. ó(
aço, madeira.' estofados ou cio- 'Inclusive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões. banquetaa
bandeja, domiciliara& berços. biombos.
Cadeiras. carrinhos nata chá a café,
conjuntos para -dormitórios conjuntos
sara ,sala de tanta? e saia de visitas
coniunto. para terraços.' 'ardi., e praia.
coniu4tott de armários e gabinetes para
copa e cosidaa camas, cabides, cadeiras
giratórias. • cadeiras de balanço. caixas
de rádios colchões. , cOlchões de mola.
lispensaa. divisões: divans, discotecas
te madeira. espreguiçadeiras. noiva:Ilestantes. nuarda-roupas. mesas,
.
mesinhas. 'mesinhas para. rádio e televisão. mezinhas para televisão, molduras
nara ' quadros porta-retratos, poltronao
Poltronas-camas, prateleiras. porta-cha-

-

Classe 38
e
Aros para guardanapos de •papel
aglutinados, álbuns (em branco) álbum'
para retratos e .autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
o' respondência . blocos para cálcukm
blocos para anotações, bobinas brochuras alio impressas. cadernos de escrever, capa.• para documentos. carteiras.
caixas- de panela° cadernetas. ciadera
nos. rabias de cartão, caixas para par.
Pelaria, camiists de visitas, cartões co.
merciaia. cartéti indices, contei.. card
e em branco para desenho, cadernos
tonna. cadernos de pàpel melimetrado •
escolares, cartões em branco, cartuchoa
de cartolina, crapaa planográficas..
dernoe. de lembrança. 'carretéis de pato
palão. envelopes. envólucros para charutos de papel. encardenação de papel
ou papelão. etiquetas.. fõlhas indic.es
féVhas de celulose, guardanapos, livro'
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentai •
de papel transparente. pratos papella
abo& papéis de estanho e de alumsnio,
papéis aem impressão. papéis em branco
para impressão, papéis fantasia." menos para forrar paredes, papel almaço 'com
ou sem pauta, papel crepon. papel "de
seda. papel Impermeável. papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico_ papel impermeável.
para copiar, papel para desenhos pan
pel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para as.
cravar, paoel para imprimir, papel rama
refina para embrulos. papel celofane.
papel celulose, papel de linho papel
absorvente.' papel para embrulhar xa.
bac°, papelão, reei/Mei:dez de papel, rosetas de papel, rótulos de papel.- rola*
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos,. postais de cartão
e tubetes de papel
Termo n,° 724.474. de 16-11-65
starano Turismo Ltda.
•
São Paulo
O •

TURI 0 LTDÁ.
'

Nome comercial
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MARCAS DEPOSITADAS
1.

Publicação feita da môrdo cora o art. 130 do coses da Propriedade Industrad. D* dada da patamal* sesammeá a
praao de a0 dias para o deferimento do pedido. Durant, ératt prazo poderio aprumastes . MU ormstadmi ao DepartainenIa
Nacional da • Propriedade Industriai aquelas que se julgaram prejudleacios tona a conemelio do registro irsguerida

acerar •

fp °724 175, d 6 11-65
1,i''ar,,, 1..)eira
So P;mlo
- •
DEPILA

4.uui

Térmu a.° 724.480. clit 16-11-65
Suinale Comércio e indústria. de
Beh• das Ltda.
:sim Paulo

Ind. Brasileira

auetas. portas portões. pisos,
para portas. ujoloa, tubos de concreto
:caias, tacos, tubos de ventilação, tan.
ates de cimento vigas, vigamentos e
viirtis

‘sileira
Termo n.° 724.487, de 16-11-65
. IneWra
t
Pool S. A. Impártação, Exportação.
para cl:Nom i mr: Vewoop, e
Lasse 42
o.1..t.es1
Indústaa e Comércio
Ittitegraint. s. Aros gara u.i. leras dtitU Para Aguardentes, aperiti.
São Paulo
1131hVf1J. aiiro-,.runinhbes aN.-does ?tilam
vos. an.z. buter branda. atebaque. cer
tecedores. aravam:oo c'e camtno.

veias temer, genebra. gin. komel,
breeuera ora» para aeculda norteieficai''', p una) piperinint rhum
/tas. carrinhos de mão e carretas .e.m: 9UCOR de trutas Nem álcool, vinhos, ver.
Ind. Brasileira
Ithoneres. carros ambulantes. caiam Iões.
mouth vinhos espumartes, vinhos
Carros. •tratores. carros-tser.:os carrosquinados e wh:sky
Classe 41
lamine& carros-irngadoes. carros carClasse az it
Alcachofras, aletria, alho, espargos.

eças. carrocerms. chamam. chapas ta,
caiares para veiculas etabto de veiculas
terrediços para veiculas. diraçao. desit
'madeira& estribos. escadas rolantes. ele*adores para passageaos • para carga
*mates para carros, eixos de direção.
freios. tremeras oura veleu;os. quidào.
Irsocanativas. lanchas. ,natocacias inatas.
photocicieuts. mataLargas. mata furgões.
aaanivelas. navios. Ónibus para-chacines.
para-lamas. para-brisas. atilais pauteis.,
'iodas para bicicletas.. -aias mia bitat...
eu reboque. raJiadorec tiara veiculo.
udu ceara vetemos seus 4'0dt:s. ti
~ta para verculos. +npões valise:pe.
'ta varetas de .:oatr6le Jo iro/lados • e
acekradm. tratem. croieibaa varaes de
carros. toletes Iara cama .
Térrao n.c 724.476, de 16-11-65
Celrstino 6 Filhos
São Paulo
I i?121.W113.1iffgra
Classe 42
Aguardente

Termo 0. 9 724.477, de 16-11-65
'7en-enei" indústria e Comércio Ltda.
São Pat lo

TEN-MEI

Termo n. 9 724.431, de 16-11-65
Comercial Piracicebana Ltda.
Silo Paulo

• PIRLCICABPIL

Ind. 'irasileira
Classe 12

Para distinguir: Aguardentes, aperitt
vos. an z. bule?. branda, cuaaicitie,
velas tea• genebra. g it e maca taco
res, acatar. minch pipermint rhum,
micos de trutas Nem álcool, ..inhos, ver.
amuai. vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh.sity
Térmo n. 9 724.486, de 16-11-65
Comercial Máquinas e Ferarmentas
Comale Ltda.
São Paulo

•

1 coggig.
11114.u.NIS
FERROO:NUS
COUPE IRD11.•
Non::: ~ciai
Termo a° 724.485, de 16-11-65
Sanetec
San:amento Técnico e
Engenharia Ltda.
,
São Paulo

SANETEC »it
Ind. Brasileira

açúcar, alimentos para animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azeitonas. banha, bacalhau, batatais balas,
biscoitos, bonnioas, 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 leite; cremes
alimenta:ias, croquetes, compotas, cangica, coalhada. castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantts.
chouriços, deadê, doces, doces de frutas, espinafre. easênc:as alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toêmate, farinhas alimentícias, lavas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão
Egos, frios, 'ratas sêcas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bici, gelatina.
goiabada. geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite
condensado, leae em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrill, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, no-.
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
pudins, picldes, peixes, presuntos, pa.
tês, petit-pois, pastilhas, pizzas pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagú, sardinhas,
sanduiches, sorvetes, saci de tomate e de
frutas, rorradas. tap:oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre

Tézmo n.° 724.490, de 16-11-63
Cosméticos Kaiser Ltda,
São Paulo
CREIAS KAISER
o.

Classe 48
Tintura para o cabelo
Termo na 721. 491, de 16-11-65
Cosméticos Kaiser Ltda.
São Paulo

FIX XLISER
Classe 48
Fixador de mia-maplis
Tênno n.° 724.492, de 16-11-65
Cosméticos Kaistr Ltda.
• São Paulo
ESPRe°23.1.
Classe 48
Shampoo para lavar cabelos
Têrmo n.9 724.493, de 16-11-65
Cosméticos Kaiscr Ltda.
São Paulo

psWf12°Nr,
Classe 48
hampoo para lavar cabelos
••••••••n

Tênno n.° 724.194. de 16-11-65
Cosméticos Kaiser Ltda.
São Paulo

M12200' •

CURO

SER,

Classe 48
Shampoo para lavar cabelos
Têrmo n.9 724.495, de 16-11-65
Cosméticos Kaiser Ltda.
São Paulo

mwoo

13RANCO KÁISER,

Classe 16
Classe 48
Para aistinguir: Materiais paar construShampoo para lavar cabelos
ções e decoráções: Argamassas, arada
tD. BRASILEIRA
areia, azulejos, batentes. latiaaastres, bln
Tèrmo a, 724.496. de 16-11.65
cos de cita ao, blaeos para pavimenta.
Cosméticos Kaiser Ltda.
ção, calhas, cimento, cal. cré, chapas
São Paulo
Classe 8
Isolantes, caibros, caixilhca; 'colunam
Para distinguir: Lanternas e faroletes chapas para coberturas, caixas &lauta
Tênia° 11,9 724.488, de 16-11-65
Eletrônico Anhanguera Ltda,
caixas de descarga para eixos, edificaTêntto n.° 724.478, de 16-11-65
OX KAIÉER
São Paulo
indústria e Comércio Mazzoni Ltda. ções premoldadas, estuque, seau/são de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruSão Paulo
1 »THÁNGUERA.
turas metálicas para construções, lasso.
Classe 48 •
[Ind. brasileira
las de metal, ladrilhas, lambda, luvas
Agua
oxigenada
em creme, para
a
tileira
de função, lages, lageotas, material isoNneZrgi
toucador
lante
contra
frio
e
calor,
sangras,
masClasse
8
Classe, 46
ias para revestimentbs de paredes, ma- Aparelhos para surdez e suas partes
reano n.9 724.497. de 16-11-65
/ Petergentes e cera para assoalho 4e1ras para construções, mosaicos, prointegrantei
Emprêsa Ruo S. A. Imobiliária e
P
dutos de base asfáltico, produtos para
Incarporadora
Termo n.• 724.179, de 16-11-65
Tês= n° 724.489, de 16-11-65
tornar impenneabilizantes as argamasSão Paulo
gaaificadora Washington Luis Ltda. sas de cimento
Cosméticos
Kaiser
Ltda,
e cal, hidráulica, pedra.
São Paulo
São
Paulo
galho, produts beturainosos, impermeai4311norox lars bilizan,tes liquidos ou sob outras formas
jirasiieira para revestimentos e outro* cOnt0 fias
ONDA. 8.1ISER
virnentacilo, peças ornamentais de ciClasse 16
mento ou gesso para tetos e paredes
Classe 41
papel para torrar casas, massas antiPara distinguir genéricamente mataria is
Classe 48
p .sccutos, ho:ura, d1/4-Ais
ácidos pari. 090 nas construções, parpaca
para construções
Fixador de ondas de cabelos

R 1, o

T ..ad.
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DEPOSITADAS

MARCAS

-

Publicação faltar de actrdo com o art,..130 do Código. da Propriedade Industrial. Da data da publicação eolne .eí:',.á a
Garrar a prato de W dtaa para o deferimento do pedido. Durante fusa prazo poderâo apresentar . suas oposições s n:,.rfainente)
Mackcal da Prove/rd:Me Indurt±t2 aqueles que se julp:arent prejudicados com a eonceao do registro requerido
Têrmo n.° 724.5l7
16-11-65
Auto PõstO N. S. Aparec:da
São Paulo

‘. Termo n.° 724.524, de -16-11-1965
• Madeiras babel Ltda. •
• São Paulo

CLuse 47
Para ser aplicado nos artigos da classe
acima —

MECÂNICA
WGERALDO
Classe 21 •
Artigos da classe
Termo n.c 724.520. de 16-11-1965
Irmãos Sanches
Perez
São Pau10

CONSTRUTORA

• : Classe 16
Para ser aplicado • nos .artigos da 'classe
acima
•
Termo n.° ."724.522, de 16-11-1965
"Farmet" Indústria- Metalúrgica Ltda.
São Paulo _"
y PIRM

ET

Indústria Brasileira
Classe 12
•
Os segu*ntes artigos de metal, não incluidos ias outras classes: alfinetes,
alfinetes de segurança, agulhas, -argolas, boiões, colchetes, dedais, fivelas e
fechos corrediços, garras, gritas de tnetz.. para enfeites de vestidls. ilhoses.
missangas, lantejoulas e presilhas
Termo n.° 724.523, de 16-11-1965.
Eletrõnica "LM - Comercial e
Importadora Ltda. •
" Paulo

1

IND.. BRASILEIRA

Termo 11. 9 724.526, de 16-11-1965 .
Valentin Evangelista
Irmão Ltda..
São Paulo

EVANGELIZ

Ind. Brasileira

¡& CIA. IEDA.
Nome Comercial

EDIZICIO SABIÁ
sa0 PAUTO ,\
Classe 33
Denotamação de uni prédio .
' Termo n." 724.534, de 16-11-1965
"Pro-Seguro* .Corretagens Sociedade
Civil
•
São 1 nulo

Termo n. 0 724.538, de 16-11-1965
Lascin os Liciti Ltda.
saci fiam()

"LIE1/21"
Ind. branileira
.CIasse 11 '•
i Queijo, doe de leite. requeijão. mantel. ga, qualhada c y ogurth
Térino n.° 724.539, de 16-11-1965
Lustrarte Ileminação Ltda.
São Paulo
. "LUSTRAM% "
T.nd. .Vrasileira
Classe 8
Lustre s
Termo n.° 724.510. de 16-11-1963
Janitex — Comercie é Representações
- de Latex Ltda.
São Paulo

"JAIUTEJC.i.

Ind.. Brasa. eira
• ..Clàsse 39
, Latex

eClasse 31
Para ser aplicado nos artigos da classe
acima
Termo. n° 721.527.-de 16-11-19.65
'Arthur Rocha 1\1endes
auto - • .São Pauto
n

ROCTPADADA

•

nd. BrasileiraClasse 36 .
Para ser aplicado nos artigos da
."
.
classe acima
Termos us. 724.528 e 724.529, de
16-11-1935 •
Editõra Comerc:al Pacarai Ltda.
São Paulo

CAMPO—SOL
il
1 I nd.. Braseira
.

Classe 28
Artgos da classe
Classe 49
Artigos da classe

Classe 36
•
-.Artigos da classe

LEoPOLDO

Artigos não incluídos ern quaisquer das
classes anteriores

i . Classe 4
, Madeiras em' orcto c parcialmente
trabalhadas

POREXSHIRT • •
Brasileira.

Termo n.° 724.525, de 16-11-1965
Ca; Ltda.
* Leopoldo Geltreggia

rIAPOLIS
Ind.. Brasileira
- Classe 50'Fénix', ti.° 724.533, de 16-11-1965
Soz,edade Anônima-Brasileira Industrial
.
e Agrícola-- S.A.B.I.A.
• São Paulo.

Termo .n.° 724,533, de . 16-11-1965
• Confecções Fecotcx Ltda. _
São Paulo

.• . .Classe 8
Válvulas eletrón:cas c transistores

Empreendimentos -S.A.'
São Paulo -

INABEL

'AUTO POSTO
NOSSA sENDDRÁ
.APARECIDA.

Termo n.° 724.519, de 16-11-65
Maximino- Pantoglio
São Paulo.

TLino n.° 724.532, de 16-11-1965
ltápie:s — Administração de Bens. e

Termo Ws 7-24.531, de 16-11-1963
Itápol:s — Adm i nistração de Bens e
Empreendimentos S . A .
São Paulo
'

• ITAPOLIS
ADtaNISTRAÇXO .
DE BENS E
EUPREENDILSNTOS
• Nome Comercial

• rtm—GURO
-

(jI
Nome 'Comercial

Termo n.° 724.541, de 16-11-1965
Moisós Lourenço Liberato, Lourival
Alore:i.a das Santos
São Paulo
" OS MAGNATAS" •
- Ind. Brasileira _

Classe 32
Termo n.° 724.535, de -16-11-1965
Cobalto
Ed riára e Publicidade Ltda. •Programas radiofônicos, programas de
televisão e revistas
São Paulo'
.
Térmo 8. , 724.542,. de 16-11-1965
Editbra Comercial São Bernardo
CONCEITO. : Limitada
EDITORA..E
São Paulo
. PU13LICIDADE LTDA.
Nome .i.oinercial

ti SIO BERNARDO"
, Ind. Brasileira

, ,
Termo n.° 724.536, de 16-11-1965
Classe 32
Conceito — Editõra e Publicidade Ltda. Para distinguir: Aluas, almanaanes,
São Paulo
anuários, boletins. carálogis, jornais,
livros, peças teatrais e c:nematográfiCONCEITO
cas, pingamos de rádio t televisão,
*Ind.. Brasileira •
publicações. revistas, folhinhas inapres'
sas e*programas circVnses
Classe 32
Termos ns: 724.543 e 724.544, de
Para dminguir: Álbuns. almanaques
16-11-1965.
311lIállOS rmietins. catálogos. tornais.
co
néc
S.A.Indústria e
Retifica Dracemia
vros ue n as teatrais e cinematográficas.
arogramas de rádio e televisão. publica,
•
São Paulo
cões. revistas
TerMo n.° 724,537, de 16-11-1965
M:roglio
Kussener —•JU:as Artísticas.
- Limitada
São . Paulo . •

alROGLIO
& KUSSENER
Brasileira

"DRÁCENAN

u I na.

lassSeiil6eira
Bcra

Motores
Classe 33
consertos e lavagens de veículos
Termo 0• 9 724.545. de .16-11-1965
Supermercados Ambulante*
Suma]
eLimitada
. São Paulo
"SCP.J.AL "

Classe 13 •
Joalheria e artigos de , metais prec!osos,
Ind.. Brasileira\
'semi-preciosos e suas imitações usados
Classe 41
como adornos e não incluídas em outras
classes; pedrzs preciosas trabalhadas -e Alcachofras, aletria, alho, espargo;.
açúcar, alimentos para animais. amido,
suas im:tações
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação falta cie aeardo com o art. 133 do Códiao da Proprieda,ds Industrial. Da data da publicaçilo começará a
érse prazo poderão apresentar suas opcsições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles qua te julattrem prejudicadas com a conzrazao do registro requerido

serrar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Duraras

:

emendou, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, ave:a, avelãs, aze.te azeitonas, banha, bacalhau, batatas, baias
biscoitos, bombons, bo:achas, baunilha,
café em p6 e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chã.
tarai-adis. chocalares. confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de leite. cremes
alimautizios, creauar.s, compotas, cangica coalhada, castanha, cebola, condimentos para a:miamos, colorantes,
chouaços„ dende, doces, doces de frutas. espinafre cssanclas alimentares, empadas, ervilhas. amovas, extrato de toamate, farinhas diminua:as, lavas. féculas, flocos, tare:o, fermentos, feijão
figos trios, 'Tinas secas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, g :.3o de bici gelatina,
goiabada. geléias, herva doce nerva
mate, hortaliças lagastsals, linguas, leae
condensado, le.t.e em pó. legume, em
conserva, lentilhas, iinc inça louro, massas al ime nti eras, mariscos, manteiga.
margarina, municiada macarr3i, massa da tomate, Md e melado, mate, massas para mingaus. malhos. ; moluscos
cnostarcia, mortadela, nós moscada, nozes. 6leos comestiveis, ostras, ovas,
pães, paios pralinés pimenta, pós para
pudins, praCes, peixes. presuntos, pa.
tês, pettt-pois pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga sardinhas,
aanduiches. sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas tapioca. amaras, talharim, tremoços. tortas, tortas para alimento de a limais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.0 724346. de 16-11-1965
Avícola Izildinha Ltda.
Sito Paulo

alimenticios, croquetes, compotas. ten.
gica, coalhada, castanha, cebola. condi»
mentos paaa alimentos, colorantas,
chouriços. dendê, doces, doces de frit.
tas, espinafre, essências alimentares, em»
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to&
mate, farinhas alimentícias, lavas fé*
aulas, flocos, farelo, fermentos, feijão
figos, frios, araras sêcas naturais e cria
talizadas, glicose, goma de mascar, gor•
Têrmo n.° 724.554, de 16-11-65
duras, grânulos, grão de bica gelatina,
Churrascaria Rinco Ltda.
goiabada, geléias, herva doce hera*
São 'Paulo
mate, hortaliças, lagostas, fingiras, leite
"RINCIO"
condensado, leite em pó. leg umes eia
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masInd. Brasileira
sas alimentícias, mariscos,, manteiga.
Classe 41
.
margarina, marmelada, macarrai, mas.
Churrascos
aa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos, moluscos,
Têxtil° ri.' 714.555, de 16-11-65
Indaatria e Comércio de Calçados Neyi mostarda, mortadela, nós moscada, noa
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas.
Shoe Ltda.
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
São Paulo
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa•
" NEW SHOE
tês, petit-pois, pastilhas, pizzas pudins:
. Ind. Brasileira
queijos, rações balanceadas para ani36
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
, - Classe
Calçados
sanduiches, sorvetes, saci de tomate e cie
frutas, torradas. tapioca. tâmaras, talha. Têrmo n.° 724.556, de 16-11-65
rim, tremoços, tortas, tortas para ali•
Jack Edelstain
mento de animais e aves, torrões
São Paulo
toucinho e vinagre
"PINGO-GOTA o
Têrmo a. 724359. de 16-11-65
Ind. orasiieira
Jack Edelstein
Classe 42
São Paulo
Para liranimin Aguardentes avena
vos, saia. bitter. brandy. conhaque, cervejas tern" genebra gin kunrel. lico"PINGO-PINGA"
res, nectar. punch. pimpar:nina rhum.
Ind.
Brasileira
cucos dd trutas amn 'álcool vinhos vermuth, vinhos espumantes. vinhos
quinados e whisky .:*
•
Classe 42
Para distingtiln •Aguardentes, aperte.
Têm) nal 724.557, de 16-11-65
vos, an:s. bitter, brandy. conhaque, cer.
'*
.
Jack Edelstein
velas. fernet, genebra, gin, kumel.
São Paulo
res. nectar, punch pipermint. rhum,
•
sucos de frutas sem álcool. vinhos, ver.
"PINGO-MIRE"
mouth Iiinfros espumantes, vinhos
Brasileira.
'Cad.
quinados e whlsky

vimentação. peçaa ornamentais de ciA CTILIU Il.' l A -I ...MJ. LM IV' 11..V.1
mento 04 r5S0 para tetos e paredes. Exima Exportação. Importação e Adpapel para turrar casas, massas antiminstração Ltda.
São Paulo
ácidos para uso nas construções, par.
*
quetas. portas, portões. p:sos, soleiras
"EXIMA"
para portas, tijolos tubos de concreto
Ind. zrasileira.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan.
Classe 33 •
ques de cimento, vigas, vigamentos e
Exportaço, Importação e administração
vicias
Termo n.° 724.548, da 16-11-65
Móveis Criaram Ltda.
São Paulo

MT_NERAVIA"
Ind.. Brasileira
Glasse 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço. madeira. estalado: ou não inch>
tive móveis para escritórios: Armários
irmano& para banheiro e para roupas
ilíre..t.,1:1:.
boa vls
.
naveta, bancos. balcões. banquetas
lardeias domiciliarei. terços, biombos
:adeiras- carrinhos oars chá e zaté
amimem para dormitórios, conjunto
Iara saia de matar e saia • de varas
-onjuntos para terraços jardim e aram
7.onjuntai de armános e ganinetea pari
cums e comeria camas. cabides cadeiras
giratórias. cadeiras de oalanço. caizas
te rádios totchbes. colchões de moas.'
aspensas. divisões. damos discotecas
te madeira. espreguiçadeiras. escalava
aihas. estantes, guarda-roupas. mesas
-riambas. tiesiadias para rádio e eleva
ião mesinhas para televisão. molduras
JAU quadros. porta-retratos. poltronas
aatronas-camas. Prateleiras. porta-cha
'eus. sotas, sofás-camas. craves-'e.
, vitrines •

Ind. Brasileira
Classe 19
Aves e ovos'
Termo n.9 724.547, de 16-11-1965
Ceram*ca Ressaca Ltda.
São Paulo

'ftRESSACA"
Ind. Bro.sileirtt
Classe 16
Para distinguir: Materiais parir constru
ções e decorações: Argamassas, argila
-areia, azulejos batentes. balatist:es. bla
cos de c muro. blocai para pavimentação, calhas .cimento. cal cr& chapo
Isolantes. caibros. caixilhos: colunam
chapas para cober turas. caixas claque
caixas de descarga para etizos. edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, lamelas de metal ladrilhas, lambris, luvas
de 'unção. !ages. lageotas, material isolante contra frio e calor, manaras, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos. produtos da base asfáltico. Produtos Pare
tornar impenneabIlizantes as ergamos.
nas de cimento e cal. hidráulica, padre
• gulho, produts hettuninosos. Inipermeabilizantes liquidas ou sob outras formas
eme
para revestimentos e outros como
•

Urna, n.9 724.549, de 16-11-63
"John' Representações de Tapetes e
Móveis Ltda.
São Paulo

MIEM"
Ind. Brasileira
Classe 34
. Cortinas, cortinados e passadeiras

•

Classe 42
nono n.° 724.550, de 16-11-65
Para distinguir; Aguardentes aperitiCine-Foto-Play — Produções Artísticas vos, ania, bitter. brandir conhaque. cal
Ltda,
vejas. flernet genebra. gin. tumeh tico.
São Paulo
res. acatar, punch. pimperruint, rir=
ascos dd trutas sem álcool vinhos ver
GINE-FOTO-PIM
atuas. vindos espumantes. vinhos
Ind. Brasileira
manados e whisky
Classe 8
•Filmes revelados
Temo n,° 724.558, de 16-11-65
• Mercearia Real Grandeza Ltda.
Termos as. 724.551 e 724.552, de
São Paulo
16-11-65
Cine-Foto-Play — Produções Artísticas
REAL GRANDEZA
Ltda.
Ind. larsaileire
•
São Paulo

“LON DON-CLI PS "
Ind.. Brasileira
Casse 32
Para distinguir: álbuns, almanaques.
anuários, boletins. catálogia jornais.
livros, peças teatrais e clnematográfi..
cas, programas de rádio t televisão
Publicações. revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Classe 17
Clips

Classe 41
.
.
Alcachofras, aletria, alho, -aspargos.
açacar, alimantos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite azeitonas. banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, homaons. bolachas, baunilha,
café em pó e ern grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau. carnes, chá.
caramelis chbcolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de late. cremes

Termos na. 724.562 a 724.576. de
16-11-1965
Emprèsa Charrua Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 1
Para distinguir . Acidos em greta. 'agia
raz. agua oxigenada. alcoois. alumes,
alumiei° em 6 vara pintura. alvaiade.
arnoniaco. anti-corrosivos anirnicos. ar.
WIIICO, azul da Primata azul ultramar
carbonatos em geral carão cloretos ti
geral, corantes. crrnsoto para Indústria
laminastes. esmaltes quitnicos. tersol;

RCAS DEPOSITADA
"safa
"Publicaço feita de, aeardo mim o art. 130 do Código da :Propriedade Indústrial. Da 'datada Publicação" cohneará a
g. arrar
. o prazo de GO dias para o dei: cimento do ,pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições,ao Departament‘
- Xaeloiltal da Propriedade Industrial, aqueles que se juigarem prejudicados com a concessão do registro requerida'
_
.
•
• *eus derivádOsa fumo negro para . aPli
Classe .5
nos; citras clarins cisnlaPIOS-a 'clarinetas,s
.
Classe.
cação em pintua.as.- glicerina- "para apla Aço . em • bruto: aço preparado,' aço concertinas, cometas 'e Cornetões, • cor- , Adereços de ' metais,' preciosos, gemi- • •
• caçáa industrial" ridratos„ hidrc. gema doce,. aço para tipo& aço fundido aço netins; ' flautas. 'flautins, guitarras. gai- 'preciosos .e suas • imitações, :sidefeçOS de
• ludroquinina. hidrosulfitiss,. .hiposulfitos, parciahriecaa .trabaahado; aço Pálio, aço tas, harmônicas; haretasnios, harpas:1i- ' pedras . preciosas suas imitações. adiarloduretos. 'laca, •magnésio, materiais Cd- refinado, ,..-onza, •"' 'a r"- • em ' bruto PU ras, órgãos, Pandeiros. pistões, PratOs 'nos .de metais preciosos. semi-preciosos
• tantas e descorantes. nitratos ; .exigenio parcialmente trabalhado,' •, bronze . de de bandas. ;rabecas,arealejos. , requintas. e suas imitaçõesalianças
arit. r'
potassa. potassio de sódio, preparados manganês,' bronze' em pó, bronze em saxofones; tambores, tamborins," tantans. gos - de • fantasia • de . metais preciosos,
,
..^n11""4.";
• quimicos asados em laboratórios fototaroes, timbales, • trombones, tromPetas, balagandans de • Metais , preciosos .. ou •
gráficos,. produtos , finimico& para tirai barra, em fia chumbo em bruto ..ou
» tubas, violas 'e violões
semipreciosos. , bandejas de metais pra-- •
me,
•
.
parcialmente
.
preparado
cimento
manchas. -produtos • quiMicos ' Para. pin
siosos, berloques de. metal . preciosias.'a
. Classe 10
tálico. • cohaato, bruto' ou parcialmente
•
tura:. reveladores ',orográficos. 'sais
. bruto :ou Para distinguir: Algodão. • agulhas pari crincos. de sneati . precioso. ou semi- s.
trabalhado.
aouraças,
estanho
• micos ~dos nas ' industrias. soluda
preCiaso.' bules •- 'de metais *. precioso&
para prateai. solutos. soluções química parcialmente ' trabalsado, ferro , bruto 'mações. 'aparelhos dep • sessão arterial. carteiras . de • metais . . preciosos., colares
barra,
ferro
rnanyanês.
ferro'
velho,.
para pintura e totografusi. solventes em '
"a parel hos . par. massagens. atastadores de metais . preciosos ou. semi-preciosos, •
• sulfatos. .sulfitoss tintas liquidas em pó gusa em bruto ou parcialmente 'traba- abre-bocas. abaixa imanas. aparelhos contas de . metais pieciosos. copos de
lhado,. 'gusa temperado.' gusa • maleável para- surdez, abaixa iinguas. aparelhos
e gamas.' untas , preparadas 'para
lâminas de 'Metal.lata era tôlra: latão para • surdez. ' afastai: . iábios, gengivas. metais • preciosos. :dedais . de metais ore- •
. .
diamaares lapidados No de'
nização
era 'talha:- latão esta chapas, latão em agulhas ara seringas. aarelhos eletr.° ciosos,
HO 'de prata"; fivelas 'de. metais 'preciOClasse
vergalhões,
ligas
.
matOlicaa..limalhas
._
dentaras& zirúrgisos 'e eletro-diagnósnAdubos, ácidos sanitários, agia desin- magnésio, manganês. uietars, não tralsa. cos. Oasas ara água quente bugias, as sus. galreteiras e 'metais preciosos.. jóias, .
jóia., talsas. • laineiolás • de matais pres.
tarantas , .e para fins sanitários; apanha lhadOs . Ou parcialmente trabalhados, me:, tuna,. bombas . de . borracha ara' fins
. ci- ciosos. • medalraa de/ metais preciosos.
masca e insetos Ide -goma e "oapei
metais.'
estampalos,
:
massa—
.
.; tais . em
rúrgicos 'e rotaticos. bandejas rospítiala:, semi - preciOsos , e suai. imitações , palitos -,
. papelão). alcalis bacia/acidas. basats
• metais • para solla, biquei e zincc
ro; , canulos, ..cfassa gutaa, celalõmetSos de Ouro, pedras .preciosos . para ióia.
cidas carran:sticidas, cresol. aresatab,
.
ÚlaSse 6 •
_ colheres . cortantes, cintas abdo dras Semipreciosas' para Mias. , pérolas
na, • creozoto. .desrdorantes,* desinfetan- Para Maquinas' para Imitis. curaras,
.para' •operações. terinõmetras. e imitações de pérolas. 'pratos de
cisurgicos
tes:. detimadorés exterminadores" . de
texteis em . geral. ' máquinas e Suas Minais.- estiletes espátnias, instrumentos raisp reciosos serviços. de chã e de café
. Oradas e ,ervas daninhas,. istereliian, irias
partes integrantes Para fins 'industriais
te& embrocações vara 'animais . 'amer. máquinas dea pressão. motores e suas seios, pinças" anatõmicas, pincéis para de 'metais preciosos • serviços de licor .
macas_ meias élásticaa protetores para de metal 'precioso, serviços de refrescos • •
tos_ Farinha de ossos.. tertilizantes to$.
tatos, tormicidas. fungicidas; 'ruminais. partes, acessórios para autornoveis, ala garspinta . armários para fins no.spitala de, tricas! precioso. .serviços de salada *mi,
sta.friadores. alimentadores pa, res. camas, 'carrinhos para transportes de 'rutas de, metal precioso, serviços de-".
tes. •q!icase- para fins veterinários. gila- at6a-risi aos herbicidas insatifugos. • larvicidas: ra. carburadores,. anéis, amares. „aparelhos de doentes, -mesas para clinica' médica Á sorvete; de meta l precioso. sopeiras de
••• microbleadas. • medizamentot• :para sai- para mistura de'. combustíveis de motores hospitalar e serra para inaquiotornia.' metal . 'precioso.. taças T , de' metais medo- sos talheres de metais 'preciosos. turi-. ,eak
mais, aves e peixes. óleos' desinfetantes • explosão' máquinas amassadeiras da
Classe 11
bolos, 'de -metal. turmalinas - lapidadas s.-e _ veterinários • petróleos , sanitários • - concreto e barro. bombas, máquinas•bru,
.
. .
desinfetantes • • panei . tutnegatório' pós nidoras, .máquinas compressoras erigia>, Perragens; terram
vasos 'de 'instais preciosos . • ...
. entás de - têxla espécie.
ciarasiticidai. fungicidas: ..? sagens.' máquinas para • escavação de - cutelaria esti 'geral e outros artigos cie
aaS9e.: 14
•
desinfetantes. ' preparações.. e . produtos terra. mancais_ macacos para brocas. si meraia : a saneia Alicates, alavancas, ar. Vidro ,, Comina. lamínado- atraba,hado
inseticidas.. , ' germicidas
. • desinfetantes . . ç lenciosos.- tornos' revolver , e . inéeãtticos... mações .-de Metaa abridores de .latas 'em • tôdas as, formas . e preparos - vidro'
•
veterinários,,' raticidas, :remédios :Sara virabrequins.' velás, _niáquinas - ventila. arame • imo ou 'farpado. assadeiras: • açu: cristal para todos es fins, vidro induz- •
fins veterinários, 'sabões • veterinários e dosas. Máquinas . de :polira • Máquinas' .de, careiros; . brocas. 'bigornas.: baixelas., .trial. com telas -de metal ou. composta.,
•
• desinfetantes • sais para fins agricolas roaquear:'tesouras ;mecânicas •, amplas" bandeias' . bacias,'. baldes.: .bonabonieres: ' bes especiais: -arapolas, 'anuários,. ais,
. horticulas 'saintrlos e veterinários; suis transportadores automáticos para alta - e !fiares- para' pedreiros. corSentes, cabides,, sadeira&n "almofarizes. .bfindelas,. cubesupertostáiss.- oadnas oara aves baixa .pressão, prensas "punções: .molas: chaves: cremones. ..chavea. de parafusos tas cadinhos. 'cântaros • cálices, 'centro•
e . animais. venenos contra insetos.....ant. mandris. impulsionador
de . diferencial sonexôes. para Colunas de mesa cápsulas: copos. ;espelhos. 'Ari •
.
•
mais
iservas , daninhas •
Máquinas •para malharia, multiplicadores caixas' ,de metal para portões, canos de carrad,eiras...' frascos. • taiSmas para 'do. es,
Classe 3
lançadeiras, lubrificacfores, • cestrifügos metal. chaves, de • fenda.. chaves inglésa. fôrmas para Rimos, • Fios de' vidra gare,
Scbstánc:as químicas, " produtos e prepá-, máquinas limadoras. , máquinas de 'estani. cabeçõei, canecas..' copos, .cachePots ratas, garrafões.
.'graus. *globos., haste,
caixas
'
rados'Para serin usados na ,medicina Ou par. . , fornos para fundição. máquinas centros de, ,mésa, acoqneteleiras,'
lardineiraasa iicor eiros mamad eis .
Para acondicionamento, . de • alimentos
• • --•
na_ farmácia
inantegueiras, pratos , pires: porta..
,
.cdtaprearsoras cruzetas. . cilindros. 'blo- :adesões.. caçarolas. 'chaleiras,, caiarei •
motor
cabecos
de
"motores,.
cartas
.`clo
Classe 1 :„
ras.. conchas. "condores: do• ióiaa, paliteiros, potes, pendentes.. pe.s
Substâncias' e produtos • de, origem ani- , çote do cilindro, eixo . de 'transmissão aradiçasi 'enxadas. enxadões ": esaeras dcstais saladeiras,' . serviços para ' r ' •
mal. vegetal mi mineral, em 'bruto ou espadas. esmeris, , mai:minas^ isufladortis sugares esguichOs, enfeites para 'arreias, frescos, saleiros.. tubos.. . tigelas. , traves-.
parcialmente . preparados: Abrasivos em
Classe .8 •.
,
fstr-t.io&, esteis :s para arreios, espuma , sem, vasos. vasilhames' -vidro para -vibruta argila ' refratária,asfáltico era Para . ' distinguir: Artigos • e 'aparelhos letras 'formões,. foices." ferro para . corria .draças, vidro para , relógios. - varetás,.
bruto. • algodão em atin a" borracha era eletrônicos: 'alto-falantes,' antenas, agu- apun ferrolhos . 'facas. tacões: " fecha. vidros para " , conta-gotas. vidro , .. para
automóveis e para, bara-brisas e
bruto, bauxita , -beáloun ' • breu. cânfora lhas' pára, fonógrafos, ampli ficadores, duras. terra -aumuen a carvão., 'Fruteiras
'acaras • •
'bruto, chifres, ceras' de Planta&Lcerai bobinas pára rádios e televisões. , apa- tunis. 'fôrmas para • doces, freios nata : •
'vegetais de_ carnaúba e saricuri,...crina, relhos paar • 'contrõle de sons,' condensa- estradas: de terra frigideiras: ganchos
,
Classe . 15::
de 'cavalo. .caina . ', ena , gerals.,cortiça - em dores, aparelhos... de comunicação inter- arelhas,.. 'gastem. . "ganchos' pára '• qudros Para, distinguir: Artefatos 'de , ceai-alua
- bruto. ,cascas *vegetais. , 'aspara , ervas na, :Alai& discos gravados. aparelhos de •gonzos para carruagens; "ainsignias;
porcelana: faiança, louça, vidrada para
medicinais. , extratos oleosos, estopas, freqüência " modulada, icnógrafos, gra- . ima laminas. .licoreirOs. latas de lixo
chá, . da café.'
uso caseiro, aparelhos de
enstOfre '..h5lhas. fibras- vegetais. • fiarei, vadat-as • de'discos, gravadores- de fitas, arras machadinhas. molas para -ports
mar
de
jantar,
serviços
de
-refrescos
. e de,
molas
para
venezianas,
martelos
• secas,"n rafites.,. goma , em bruto. granito geradores' estatísticos • e • eletrônicos de
bebidas
a
saber:
abajures
de
lampião,
I
-cias.
matrizes:.
navalhas
puas
pás,.Pre
•em bruta' kieselghur iiquidos ,de piai alta freqüência •sque funciónam com Válaçucareiros. apanha-mancas. baCiás de— tas.. late: em , bruto: Ou. parcialmente vulas,- máquinas falantes, , aparelhos de' gos. parafusos: picões., porta-gêlo;
latr:na, bandeijas; banheiras, biscoiteiras
ieill3S.
paliteiros"
Porta-tolas,
porta-pão.receptores
de
sons,''
rádios,
rádios;
foMatei.
• preparados., Minérios a Metálicoia •
bidi*,
: s. 'botijas. bules, cafeteiras' 'canecas
panelas
'roldanas,
ralos
para
pias,
'reta
,
'.sin'
r
elhos
de
televisão
, raia em bruto parcialmente' traatia- nOgrafos.'apa "
castlçais,..
chavenas, centros de mesa,
..
ché
café;
tes,
regadores;
serviços
de
lhadas: em • toras. , serradas e aplainadas: Cronizadores, • seleciónadores,".- transforcompotelia, culaase, -descanJos' de porca.
mica mármores 'em biaito, • filado 'de madores de , sons,' • toca-discos automáti- serra& serróte& sachos,' secarrolhas; te lana, escarradelras. " espremedores:, filtras
.man g an es, Metia de cascas' vegetai a. cos ' ou não, transmissores ":transistores, mintas, ' talheres; talhadeiras. torqueze&
válvulas para= rádios e televisões', `enazes, travadeiras, telas" de arame. tor- funis, garras, globos.' jardíneiras"
óleos em . bruta ou parcialmente Prena.
freiras. trincos -tubos ¡sara encanamento-, ros, jarrões, lavadedos, lavatório lei-'
rodos,. Plombagina eia -bruto. "r Pó "de
trifficis Pari portas de -..correr. taças
moldagem para fundições, pedras'bri- Para_ distinguir: Instrumentos musicais 'rvivessat Mribulos: vagos; vasilhames' miras, maçanttas de porcelana, mantes.'
guelras. molheiras, moringas, palite:ron,
tadas', piche • em.' bruto, . pedra calcária, e suas Partes integrantes a saber,—,,—,-;
" • , verrumas .,
pedestais', Pias.. pires;, Polvilhadires; ,
plantas medicinais, •' pariras , ' ;em • bruto acordeões, cordas para - instrumentos muporta-Jacas, pores,- puxadores, • receptd.
Cl asse
. . quebracho, raizes , vegetais.. resinas. 'te. sicais.' aásovios, bandolins, " bailios.' ba'Melros; serviço de -chá; . taças
sinas' naturais_ residuos. texteis,- silicio terias 'para 5 fazs-band, baritonos., bom- Botões,' alfinetes comuns, fechos conecafé,
'travessas, -terrinas: , orietéia
miudezas
de
armarinho
!para
diços
,e;clemais
seivas, talco.. em -bruto.' Mato, .xisto bardinoi, bumbo. taixas de, mini:ia. de
vasos sanitérios e licores13,
22,
24
e
4$
V'-*Vald1es.
.
betuminoso e teclo
órgao; de piano.' cavaquinhos, celos, pla- não incluídas nas Classes
•
•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de aardo com o art. la0 do 00~... da Propriedade industrial. Da data da publkagao começara a
coa?" o prazo do 00 dias paga o deferimento do pedido. ~sita demi proso podado aprimantar ema oposições ao Departamento
Dieelonal da Propriedade Industrial aqueles que es julgarem prejudicados com a conems00 do registrorequerida
Termo a.° 724.560, a 16-11-65
"Pat Record's" Produ0e. i Artísticas
Tibor Ltda.
São Paulo

Termo n. • 724.580, de 16-11-1965
Soc. Avícola Alvorada Ltda.
Rio Grande do Sul

Termos as. 724.585 a 724.590, de
16-11-1965 ..
Pedro Basso
Paraná

ALVORADA
P T

abas, estantes: guarda-roupas, masa.
mesinha*, mesinhas para rádio e televisão, mesinha, para televisão, moiduraa
para quadros. porta-retratos. poltrona*,
prateleiras. pores-cha1 poltronas-cama:,
peio. sofás, sofás-ca:p
as. travesseiros e
vitri

•ndústria Brasileira

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tilda espécie,
Classe 19
cutelaria em geral e outris art:gos de
Animais vivos, inclusive aves, o... em
metal a saber: Alicates, alavancas, arIndústria Brasileira
geral, inciusis, os do bicho da seda
mações de metal, abridores de latas.
.
arame
liso ou farpado, assadeiras, açuTermo n.° 724.581, de 16-11-1965
careiros; brocas, bigornas, baitelaa.
.Gentil João Basso
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
Rio Grande do Scel
Classe 8
bules; _cadinhos, cadeados, castiçais, coPara dist'aguir a e..iciu ta e selo dos
lheres para pedreiros, correntes, catitfiles:
discos funomecânicus wavados e prochaves; cremones, chaves de pararusos,
duzidos pela firma, bem como o seu
conexões para encanamento, colunas,
nome comercial e Industrial em geral
caixas de metal para portões, canos de
Indústria- Brasileira
mead, chaves de fenda. chaves isglêsa,
Termo n. 0 724.561, de 16-11-1965
cabeções, canecas. cipos. cacheca,
Garcia Pesca Ltda.
Classe 44
. centros de mesa, cisqueteleiras caixas
Classe 4
Pernambuco
Fumo em corda
Madeiras de tôda espécie, e alturas. la- pára acondicionamento de al:raentos.
minadas, compensadas, serrari as e caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafeteiTermo n. 9 724.582. de 16-11-1965
ras, conchas, coadores; distintivos, doValmi Modas Infantis Ltda.
resserradas
bradiças; enxadas, enxadões. esferas,
Rio Grande do Sul
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru- engates, esgu;chos, enfeites para arreios
o.
ções e decoraçõ?s: Argamassas, argila. estribos, esteras para arreios, espumaV
A
L
M)
areia, azul-elos. batentes, balaustres, blo- 'deiras; forman. %ices, ferro para cortar
cos de cimento, blocos para pavimenta- capim ferrolhis, tacas, facões, fecha'MO D A S
ção calhas, .cimento. cal, cré, chapas duras ferro comum a carvão, fèneeiras,
isolantes, caihros." caixilhos, colunas. funis. fôrmas para doces, freios par;
TN,PAtITÍS
chupas para coberturas, caixas dágua. estradas de ferro, trig:deiras; ganchos,
Ind. Brasileira
caixas de descarga para Edna, edifica- grelhas, garbs, ganchos para quadros
ções prrenoldadas, estuque, emulsão de gonzis para darniagens; insígnias; liClasse 41
base asfáltico, estacas. esquadrias, estru- mas, lâminas, liroreiros, latas de lixo:
Classe 36
Lagostas, peixes. (sias de peixes, ostêras
e camarões (industrialização, exporta- Para distinguir: Artigos de ~infidos turas metálicas para construções. lame- jarras; inachad:rshas, molas para porta.
e roupas feitas em geral . Agasalhos las de metal, ladrilhos, lambris, luvas molas para venezianas, martelos, darêção e comércio)
aventais. olpargatas. ana q uai> blusas de Junção, Iages, lageotas. material iso- retas. 'matrizes; navalhas; puas; pás, preTermo ni 724 .577, de 16-11-1M5
bois, botinas, blusões. boinas. baba lante contra frio e calor, manahas, mas- gos, parafusos, .stcões, porta-gélo; p0V. M. Alencar
douros. bonés. capacetes. cartolas cara sas pare revestimentos de partdes. ma- seiras, porta-pão, porta-lóias, paliteiros.
Alagoas
puças. casacão, coletes. capas. chatas deiras para construções. mosaicos, pro- panelas, roldanas, ralos para p:as, rebicachecols. calçados. chapéus. cintos diitos de base astáltic.o, produtos para tes, regadores; serviços de chá e café,
eine is. combinações. corp:ilhos. calças tornar impermeabilizantes as argamas- serras, serrotes, aachos, sacarrolha; tede ,enhoraz e de crianças. calções. Cal. sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- souras. talheres, atlhadeiras, torqueze,
çaik camisas, camisolas . c3M.st tas gulho. produtos betuminosos. impermea- tenazes, travadeiras, telas de arame, torbilizantes liquido. ou sob outras formas
Jndústria Brasileita
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros. para revtstimento e outros como na pa- neiras, trincos, tubos para encanamento,
saias. casacos, chinelos. dominós. achar vimentação, peças ornamentais de ci- trilhos para pirtas de correr, taças,
Classe 41
travessas, turibulos: vasos, vasilhames
pea. fantasias, fardas para militares co
casquinhas paar sorvetes, farishas de leglais, fraldas, galochas, gravatas goe. mento ou gesso para tetos e paredes,
e verruma
em
trigo, macarrão e massas alimentIc:as ros. logos de bagada, jaquetas. laguês. papel pare forrar emas, massas antiClasse 44
ácidos para uso nas construções, parc orda
Fumo
luvas. ligas, lenços, manais. meias. quetes. portas, portões, pisos, soleiras
Têrtno n. 0 724.573, de 16-11-1965
mak.
mantas,
mandrião,
mantilhas.
papara
portas,
tijolos,
tubos
de
concreto.
Guaira Pálace Hotel Ltda.
nano n.v 724.592. de 16- 114965
letós. palas. penhoar. pulover. pelerinas. telhas. tacos, tubos de vtntilaçao, tanParaná
Lubrimar Ltda. Lubrif:cantes e
peugas. pouches. polainas. pilamas pu. ques de cimento, vigas. vigamentos e
Combustíveis
ilhoa, perneiras. quimonos, regalos
vitrõs
Paraná
Guaira Palace Hotel robe de chambre. rolpão. sobretudos.
Classe 26
suspensórios, saldas debanho. sandálias Artefatos de madeira, Osso ou marfim
meteres. shorts. sungas. stolas ou slacks
não incluidos em outras classes.
'Ltda.
toucas, turbante*. ternos, uniforme*
Ouse 40
e vestidos
Móveis em ge-xi de metal, vidro, de
Nome Comercial
a Co, madeira, estofados ou oilio. fada
Térmos na. 724.583 e 724.584, de
sive móveis ira escritório.: Armários
Termo n. • 724.579, de 16-11-1965
16-11-1965
armários para banheiro e para roam
Gualra Palace Hotel Ltda.
16.11-1965
%Maria Bra si le ras
asadas, alaso fedax- acolchoada pare
Paraná
Valmi Modas Infantis Ltda.
balcões, banquetas
móveis.
bauss,
Rio Grande do Sul
ladeias, domiciliarei. berços. biombos
Guaira Palace Hotel
:adeirax caminhos para chá e café
Clame 47
=juntos para dormitórios, conjuntos Para distiagui: i Suostaucias e produtos
Classe 38
para sala de lentas e sala de visitas destinados a lubrifica-4o, a combustão.
MOD A S
Ações, apólices, cartões comerciais e
conjuntos para terraços. jardim e praia a iluminado e ao aquecimento: álcool.
de visitas, cheques, cupons, debêntures
conjuntos de armários e gabinetes pare 1 motor, cracas, gasolina querosene.
ir
ANT
is
duplicatas, envelopes de qualcrer tipo.
Copa C cozinha. camas. ce - ,des. cadeira!1 óleos pauli fico manukarara b de gest&
etiquetas impressas futuras, foihinhas
• Claist 36
l para lubrificação de maquinas e dli
•' ..stdrias cadeiras de oisiaiço, calce cos
Tituin
Impressas, letras de cimbio, notas pro1, rádios. colchões. colchões de atolas vros, peça. teatrais e cinematográficas
Classe 36
m:sarlas, papéis de carta motos e
i innensas divisões Ovam. discotecas motores, e g ases lignifettos destinado.
&nal de nroP"1"la
de madeira, espreguiçadeiras, elaiVilli•
rótulas
ao aquecimento
R ECORD'S

MOÇAMBIQUE

BONFIM

111BRIMAII

•
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DEPOSITADAS

•
PublittitiCo fafte de sedado com o art. IS tgr etc: PtOPitrieda.de Indwited.
el Da etapa da publicesdo o~ a
IlOner 01*.e.,10 de 80 dias pis
ea o 'defecara:ia° do iddiidia.
ao i~
•!. .~.aseoW
e assa Fluo podarão awessft,er luas:
arackstsed • da Paspeledatas Indtartslat aosteted que se julgarem prejudicados com a ~end. do aram ~Suada
Termo na 724 . 591, de '16-11-1965
.• Pedro Basso
Paraná

Termos ns. 724.595 a 724.600, de
1641-65
•
Refinaria e Exploraçáo de Petróleo
'União" S. A. .
. Guanabara

BAGG-tri
Classes: 4, 16, 26, 40, 41 e 44
.
Titulo

41'40. 1iSfalss aaasi-LEIRA

.
- 'Classe . 1.
Termo na 724.593, de 16-11-1965
Para distinguir . como marca genérica:
Lubrimar Ltda. — Lubrificantes e
Substâncias_e preparações • químicas usaCombustíveis
das nas indústrias,' na fotografia e nas
Paraná
• .1 análises :químicas,. substancias e •preparações quimicas anti-carrosivas e anti••
•
oxidantes'

tuBRIMAR
,

Claseal

Adubos, ácidos sanitários, água desta
Titulo
leiautes 'e para fins • sanitário., apanha
tnósca e Insetos ide gama _a -Pa pel Pui
Termo' na 724.594. de 16-11-1965
PaPelá0). 'alcali! . bactericidaa ••-• Ui/ah.
Indústria, de Malhas Benetia Ltda,
cida& . carrapaticidasa assoa "creaatala
São, Paulo
na, • creosoto, • desodorantes.. • 2esinfetan
tes. defunadores, • exterminadoras de
oras e hervaa daninhas. - -Utereliian.
tes.' embrocações . para animais; enraia
tos. .farinha de - -ossos. tertilizantet • tosfatos. --formicida& fungicida", funtigan.
tes. glicose para 'fins veterinários guanos, herbicidas. Insetifugoi, larvicidas
microbicidas,- medicamentos para animais. aves e peixes,. óleos -desiatetants:
e veterinários. .ctetróleos sanitárias e
lesinfetantes. papel fumegatório nós
inseticidas. oarasiticidas, . fungicidas
desinfetantes. : preparações e • produtos
inseticidas, germicidas. desinfetantes . e
veterinários. raticidas. remédios pata
fins veterinários, sabões veterinários e
-desinfetantes, sais para fins agricolas.
SNOOIrRIA •RAtagutA"
horticulas, sanitrios- e veterinários sulfatos,. superfosfatos, vacinas para aves
Clame 36
e animais, venenos contra Insetos. animais e liaram. daninhas
Para distinguir: Artigos de vestuários
•
e - roupas feitai em geral: Agasalhos.
Classe 3
'aventais, , alparcatas,-, anáguas, blusas. Para distinguir como marca genérica:
botas,. batinas, blusões boinas baba- Substancias cjuimicas, produtos e predouros. bonés, capacetes, cartolas, cara- parados para serem usados na medicina
puçaa. casacão. coletes, capas, chatas
ou na farmácia
cacrecols. calçados, chapéu, cintos.
• • Casse 28
cintaa combinações, corpinhos 'calças
•
da senhoras e de crianças, calções; cal- Para distinguir: Artefatos da material
ças. camisas, camisolas, camisetas olástko e de nylon: Recipientes fabricuecas, ceroulas, colarinhos cueiros cados de 'material plástico, revestinten'saia" casacos, chinelos; dominós, echir- •os- confeccionados' de substancias ais)'
e
• vegetais: Argolas. açucareiros,
.pes, lentas as, fardas para militares co
ara 6culós. bules, - bandejam.
legisla fraldas, galochas, gravatas. gor- samaçõei p
bases para telefobes, baldes, bacias bal.ros, jogos de lingerie. -jaquetas, laquês.
Ms. caixas.-carteiras,' chapas,- cabos
• luvas ligas, lenços, mantea, metas
-ara ferramentas e .utensilios, cruzetas,
tnalós. mantas. mandrião, mantilha:sapa- caixas para acondicionamento de ali-ateis. palas. penhoar, pulavas. pelerinas mentos, caixas de material plástico para
peugas. pouches, polainas, pijamas, pu- baterias, • coadores.' copos, canecas, I conhos. perneiras, quis:sonos. regalai. durei, colchas., cestas para pão, ceda
robe de chambre, • roupão, sobretudos., abas, capas para álbuns e para livros,
suspensórios, saldas de banho, sandálias cÉdicea cestos, • castiçais para • velas.
neteres. shorts. sono" tolas. OU glaciai. caixas para guarda de objetos. casse,
• taier, toucas, turbanras. ternos,- uniformes chos- coadores para chá, descanso para
e vestidos
oopinboe de plásticos
pratos, copos

alada 46
pare sorvetes. 'caixinhas de plástico
ara • *abaetes,' • colherinhas. • pasinhas,. Para diatiaguiti Amido, anil, azul da
garfinhos .. de plástico para - sorvete., !ar- Prassia, alvaiade de zinco, abrasivos
minhas de plástico para sorvetes, discos, algodão preparado para /Impar metais,
anbreagens de material plástico, ettibta detergentes, eapremacetta, extrato de
'agens de material pisas° para sorve- anil, fécula para tecidas. fósforos da
:es, estojos para objetos: . amimas - de ara e de enidire, g goma para lavannylon, esteiras- afeites ...Sara auto:pia deria, limpadores de luvas, líquidos de
veia massas' 'ana-ruidos," escoadores de branquear tecidos, liquidos mata-gordupratos.' funis. formas - - para doces,' fitas ras pari roupas e mata óleos pare roaIsolantes, filmes. , fias de celulose, tecias Pai, ateima. óleos ¡sara limpeza de carara bolsas, tacaa, guarnições, ¡suma me, pós de branquear tampa, saltam
p
stSea para 'chupetas maniadeirala gumes de sódio, soda cáustica sabão em pó,
niçõee para - porta-blocos. • gaarniçõea sabão comum, gabão de esfregas e estsara . iinuidificadores e ••• para 'batedeiras panascas. tijolos de polis e varais
ába de somar. (máquinas de . multiplicar.
para calçados
saata-gatos, porta-tinteiros, portsasarlm;
bua, porta-lápis, porta-canetas, porta, - resma n. 724.601, de 16-11-65
cartas; prensas, preadedores de papeia
Fábrica diaLonas Helvética 5. A. •
percevejos Pari . isapéis. `perfuradores,
São Paulo a
, •
reguas, raspadeiras de borrões, atendia
para mimeógrafos, untas e tinteiros
LONAS
•IBRICA
dr trutas e. legumes, guarnições de mi.
SÉLVtTICA
S/A.
renal p lástico para utensilioi e objetos
•
guarnições pira bolsas. garfos.. galerias
.- Nome comercial
:sara cortinas. birros. , 'aminados.plás.
ecoa . ' lancheiras, mantes:afina n' das,
ermos as...721 46;1601 265a _724.604, de
ar:né,:s prendedores 'de roupa' ousada - T
ser de móaals, pires,' oratos. • oalitss
• Fábrica st 1 Lonas Helvética S. A.
rot, is*. de cossnha.• . pedras pomes. • arti- )
•
- São Paulo a
.
gos, • órátétores - pai adocumentos pusadUe
s . de apue.oara uso - dlosnésaico
Porta-copos. aorta-Dique:a • porra-notas
i rin
8111. C
B "::11:
V se
porta -- docuinentU .- °lacas. rebite" • nalli
I n -. ' riLceiati
reciPientes. suportes "apartes _pare
quardanapoe. -saleiros. • tabas, tiaelas
tubos para am polas. tubos • para- seria. Para distinguir: Anéis de ,vadação
aas,- travessas. tipos • de material olás para junções, arnielas, barbantes, bardto. sacola" . - "ecoa ,aquinhoa. "sacas de campanha, buchas, cordas, cor.
nas para acondicionamento.' vasos, si. reias de transmissão, cordoalhas, 'aoscaras, colas a frio e colas nAo.inc/u141 lhos, guarda-sol de praia, lonas., lonas
outras classes, para borracha. para para fre:os, mangueiras, rolhas de corsortuntes. para marcineiros. para sapa tiça, ro;.dels e tampas para pias, tendas,
tairos, oana vidras . ' vasa!' aassiva , para tiras e canaletas para juntas de vedacorreias, pastai e ardras a •os-" afiar
e tubulações para vedação
"bolos adesivo' para tacos. • adesiva,
•
Classe 23 oara iadraos e adesivos pa-a suados Para distinguir tecidos em geral, tecianéis. carretéis para teceiagem e qun• dos para confecções em geral, para
akeet - de material plastica ara alshla tapeçaria; • e para artigos de 'cama e
"
tria geral. de lásticos
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
•
Classe
•.
Ia em 'peças, juta, jersesa linho, nylon,
Sabstâncias e produtos de origem aai paco-paco, percalina, rama rayon, seda
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou natural, tecidos plásticos, tecidos Imperparcialmente preparados: Abrasivos em'
meáveis tecidos
v
pano couro,
•
bruto, argila refratária. asfaltos em

ri

1p3

'in-

ando. algodão ela bruto, borracha em
bruto. bauxita. benioim, breu. dinfora
caolim, chifres, ceras de plantas: ceras
vegetais de carnaúba e aricun, crina
de cavalo. ,crina em geral, cortiça em
bretb. cascas ;. vegetais, aspas°, ervas
medicinais. extratos. oleosos. esropas
enxofre. Rilhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites gomes em bruto, granito
em bruto. kieselghur, liquidas de plata
tas, tater em bruto ou parcialmente
preparados. minérios, metálicos, madeiras em bruto ou parca:Imanta taba
!liadas em toras, serradas e aplainadas
manganês., óleos de cascas vegetais,
mica, mármores em 'bruto, óxido de
gazes solicáficadorea gelatina, giz, ditados, plumbagina em bruta pó da
moldagem ' para fundições, pedras brigada,. piche em bruto.' pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
creebrachoa, raizes vegetais, resinas, resinas naturais. residnos textels, enleio
seivas, talco em bruta risco, xisto
• •
betuminoso e silicato

-Classe 34
Para distinguir os seguintes artigos:
Cortinados, cortinas, capachos, encerados, estradOs,linóleos, oleados, passadeiras, paços para assoalhas, paredes
e tapetes
Termos ris. 724.605 è 724.606 de
16-11-65

Fábrica

de

Loná,s Helvética S, A.
São Paulo
•

1111)LIQ"LONA,
A. 'MOREM)
PtPUSTRIA tRASILtiltb

Classe .31
Para distihguir: Anéis de vedação
para - junções, arruelas, barbantes. Hire
sacas de campanha, buchas, cordas, cora
relas de transmissão, cordoalhas. ema

"4111
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MARCAS DEPOSITADAS
ta=

Publicaçao feita de acarta coal O art. 133 do C1:ao tia Provriedade Industrial. Da data tia publicação conleçard a
• prazo c:a C3 dias para o deferiraento do pedida. Durante tare pran podtrão aarener.tar atns OPC:1023 to Departaraerdn
aZaciaual da Praariedz,dá lada.art1 agazIas que se lulamtera prejudicadas com a conc--.4:10 do regLstro requerido

lhos, guarda-sol de praia, lonas, lonas
para freos, mangueiras, rolhas da cortiça, rolhas e tampas para pias, tendas,
tiras e canaletas para lua:as de vedação e tubulações pa:a vedação
Classe 34 •
Para distinguir- os seguintes artigos:
Cortinados. cortinas, capachos, enceradas. estrados, linóleos, oleados, pascadeiras, panos para arsoalhos, paredes
e tapetes

Termo a.• 724.612, de 164 1-65
Chocolate Dulcora S. A
São Paulo

_ Classg 1
Para distinguir: tin:as, corantes, preparações guimicas fe:tas can cal virgem
para pintura

Termo n.9 724.618, da 16- 11 -63
Chocolate Dulcora S. A.
São Paulo

Termo n.° 724.615, de 16-11-65
Çhocolate Dulcora S. A.
São Paulo

Termos as. 721.607 e 724.608, de
16-11-65
Fábrica de Lonas Helvética S. A.
São Paulo
INDUSTRIA EIRASN.ESRA

J. &JIPE El -F LIE X
- A. MORENO
itn DYSTRUI

Nusulall

Classe 41
Para distinguir: Drops, balas, pastilhas,
confeitos com sabor de cereja

Casse 41
Para distinguir: dropa balas, pastilhas,
confeitos com sabor de tangerina
Tiamo n.° 724.616. de 16-11-65
Chocolate Dalcora S. A.
, São Paulo

Classe 41
Para distinguir: balas, bomoona, clama

lates, drops, past'llme, pralinés e coa.
feitos
Terra on,° 724.619, de 16-11-65
Chocolate Dulcora S. A.
São Paulo
•

PÁLIDO VERMELHO VERDE BRA
040ÚSTRIA tagASILE RA

E

1641-65
Fábrica de Lonas Helvética S. A.

Classe 41
Para distinguir: drops, balas, pastilha&
confeitos com sabor de hortelã

lu Lir ip A - IF C 1Z, 'I X

Têrmo n.° 724.614, de 16-11-M
Chocolate Dulcora S. A
São Paulo

São Paulo

UheDirS'fft,A 5R^1111.111115.

Termo n° 724.613. de 16-11-65
Chocolate Dr icora S, A.
São Paulo

Classe 34
Pare distinguir os seguintes artigos:
Cortinados. cortinas. capachos, encerado& estrados, linóleos, oleados. passadeiras, panos para assoalhos, paredes
e tapetes
Clame 31
NOP
Para distinguir: Anéis de vedação
para junções, arruelas, barbantes barracas de campanha, buchas. cordas cormas de tamamissão, cordoalhas, corlhos, guarda-sol de praia, lonas lonas
para freios, mangueiras, rolhas de cortiça, rolhas e tampas para pias, tendas.
frase cana/etas para juntas de vedação e tubulações para vedação
Termos na 724.609 e 724.610, de

MORENO
kissilstmA ilasafila

a.„

Classe 34
Classe 41
Para distinguir os seguintes artigos:
Para distinguir: balas, bombons, caraCortinados, cortinas. capachos. enceramelos, chocolates, drops, confeitas. P raClasse ti
dos, estrados. linóleos, oleadas, paslinés. pastilhas
Para
distinguir:
Bombons, chocolates,
sadeiras, panos para assoalhos, paredes
confeitos, balas, drops, pastilhas e ca.
Têrmo n.° 724.617, de 16-11-65
.
e tapetes
ramelas
Chocolate Dulcora S. A.
Classe 31
São Paulo
Têrcnos as. 724.622 e 724.623, de
Para distinguir: Anéis de vedação
16-11-65
•para junções, arruelas, barbantes, barFairmont Railway oMtora -Inc.
racas de campanha, buchas, cordas cor• samisrata •RASILORA
reias de transmissão, cordoalhas, corEstados Unidos da América
•
Classe 41
lhos, guarda-sol de praia, lonas, lonas
para freios, mangueiras, rolhas de cor- Para distinguir: drops, pastilhas, balas,
tiça, rolhas e tampas para pias, tendas.
PRORROGAÇÃO
confeitos com sabor de limão
tiras e canaletas 'para juntas de vedação e tubulações para vedação
Termos as. 724.620 e 724.621, de
16-11-65
Termo n.° 724.611, de 16-11-65
Matercal Materiais: Para Construções e
--T
g r
Chocolate Dulcora S. A.
Afins Ltda.
São Paulo
São Paulo

r ádritidit

Inaastrit
n

Classe 16
Para distinguir: cala, cai hidratada, cal
para tinta, cal virgem cal para pastara
e para argamassas
•

Classe 41
Para distinguir: bombom

•

Classe 6
Para distinguir: motores a gasolina •
motores de trollys de linha
Ciasse 2/
Para distinguir: carros motores ou automóveis ferroviárioa e rodas de ala
prensado para cara--

Têrça-feira 26

(b-eç' ão III)

DIÁRIO OFICIAL

1966 2Co7

Abril d

DE S

MARCAS
~1.11.nMIIIMIN~•n•

. d

Publicação feita de staárdo çoin o art. 133 do Cd-digo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o :onze. de 6 dbast pare o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao DepartamentS •
• Nacional dê Próprladade' Indu.strial aq uelet que te Julgarem prejtidicados com a concessão do registro z:slueride

'

Teimo n.9 724.634, de 16:-11-65
Ho Chinca Hung.
São ' Paulo

Termo n. 724.632, de 16-11-65 •
Terra° n. 724.628,- de 16-11-65
Termo 'n. 724.624, de 1611-65
Drury's S. A Distribuidora de Prodn- Estrutural — Serviços Técnicos Ltda. Materiais • de Construções' "Vila 'Ema”
Sao Paulo
.
• • . Ltda. •
tos Internacionais
São Paulo
s -• São Paulo
9

9

9

,

1313.1"1113TURAI
• Sio Paulo-CaeitaL
- •
Classe 33 Para distinguir:' mão'de obras em construções' civis • .
.
Termo' n.° 724.629, de 16-11-65
Indústria Quicaka Orgânica Paulista
S. A.
São Paulo
ORORROGM.k.

PAPAVERINITOL
ORGiN/U1

INXISTRIA quINIçA
F.t.gLISTA S.A. •

Classe 42
Para distinguir: arpiavitt •

_

.940

fu LO

Granisrata- imAsrtErna
-

Têm on.° 724.625 ,de 16-11-65
•• Classe 3
Drury's S. A. Distribuidora de produ.
tos ' Internacionais
‘. Para distinguir uma 'preparação fumaSão 'Paulo
ceutica espamolitico, indicado no tratamentá'do vaso dilatador-hipotensOr
,

Termo n. 724.630, de 16-11-65
Malharia e Confecções Hertatex Ltda.
São Paulo
9

HERTATEX
!na:latria Brasileira
Classe 36
Para' distinguir: Artigos de • vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
anotistRIA trAstuNta
aventais, ' alpargatas,- anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros,- bonés, capaèetes,. carolas:- carapuças, casacão, -coletes, capas, chales.
cachecols, _ calçados, chapéus, cintos,
cintas', combinações,' corpinhos: calças
•' Classe -42
de senhoras e de crianças, calções, cal- •'' Para distinguir: aquavite •
ças, camisas, , camisolas, . camisetas,
luvas,' lenços, mantôá, meias,
Termo n. 724626, de'16-11-65
Indústria
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, má• Irmãos Venturacci S. ,
Comércio
• legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorcuécaa, ceroulas,. colarinhos, cueiroS,
saias, casacos,' chinelos, dominós, acharpes, fantasias, tardas para militares; coros, jogos dt lingerie, jaquetas, laquês,
lates, palas.' penhoar. 'pulover. pelérinas.
peugas, pduches, polainas, pijamas,';puperneiras:' uimonos; regalos,
INDÚSTRIA, BRASILEI?A
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts. sungas, 'atolas ou slácks,
, •
Classe 2
, toucas, turbantts; ternos. uniformes •
•
• e , vestidos
'Para distinguir: _Desinfetantes; fUngicidas, inseticidas, microbicidas e parasitiTermo n.° 724.631, de 16-11-65
Padrão -- E,mpreendimentos
Cidas
- lares .e Sociais S/C •-•
- Termo n,°724.627 de 16-11-65
°
.• • São Paulo
Cantina Adega do Braz Ltda.
São Paulo

':V

-

„

.

:

EM' A»

-MACÁRRONADA oRIENtAL
Sao paulo-ciTÁtal
Classes: 41, 42 e 43,
Titulo de estabelecimento

.

T'Crmo n.° 724.635, de 16-11-65
, Geraldo Garducci São Paulo

LA BAM B Á
, Classe .33
Expressão. de 'propaganda
. Termo is.° 724.637, de 16-11-65 .
Implastex
Indústria de Plásticos Ltda..
São .Paulo
-•

.-B O
65
•.Industria Brasileira:
Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral .
-

.'.Termo. n. 724.638, de ,16-11-.65
• ,Yvel S. A. Investimentos •
São Paulo
•
.1", V Z
Sio Paulo-Capitail

Termo n,° 724.633, de 16-11-65
João Kerrip •••
São Paulo -

'

BE
T
Indústria Braeileira-

Classe 6
Para distinguir : BoMbas centrifugas,
rotativas de , deslocamento e a pistão
para , todos' - os fins industriais, . bombas para pneumáticos e bombas hidráulicas
724.636,
de 16-11,65
Termo n.
Alb rto Schulz •
São Paulo
,
.

9

e

mmmmab

•
,Classe 33
•
Para distinguir: A, sociedade terá por
objeto a prática de ' operações-de • In-.
vestimentos, tais ''como as seguintes:
parti i'pz'ção no' cap tal social de otitras
empresas; -aquisição; por conta' Própria
ou de terceiros, Mediante constituição de
fundos _cai não, de títulos da ;Divida
Pública , Federal, Estadual ou Municipal.
e Obrigações e Letras do Tesouro, bem
assim, _de ações,' Partes beneficiárias. de! " •
benturese letras hipotecárias e certificados,. de Participaço regularmente emitidos;' cobrança e pagamento de . juros,
dividendos e bonificações, custódia e
resgate 'de títulos com que operar; garantia 'de áubscriçãO de ações e debêntures eititidos por 'outras empresas, bem
assim realização- de recebimentos ou
adiantamentos relativos a garantia ou a
própria subscrição; 'as operações • reali-•
jzáVeis ; pelas sociedades - de crédito e
financiamento,' até o limite, de eett
tal 'realizado e reservas livres ;:

,

•

'

••••

'

/

'

1

9

-

,

9.

-

Classe 16 '
Para distinguir: 'Materiais para _construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas; 'cimento, caí, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, cgiunas,
chapas - pára 'coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações prcinoldadas, estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias, estruturas' metálicas para construções, lamellas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, iages, lageotas, material isolante contra frio e calor,- Manilhas, massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções,:mosaicos, . produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as • argamassas 'de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstirnento 'e outros -como 'na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou. gesso para; tetos e paredes,
papel para-1 forrar casas,' massas antiácidos para uso nas construções,. parquetes,' portas, portões, pisos, • soleiras
para portas, , tijolos, tubos de'-:concreto,
telhas, tacos, tubos .de vtntilação, tanques de cimento"; vigas, vigamentos e

.

'

I LA

•

,""

Têrmo Il.° 724 . 639, de :16-11-65
Yvel 8,; -A: Investimentoi•
:São Paulo '
•
.

,

PADRÃO-VPREEk,DIM'-3. 1\ITOS HOSPITALARES E'SOCIAIS 8/0

"S• •"'•
•

;s.,
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nano a.° 724.640 de 16-11-65
laterchemical Q-‘rporation
Estados Unidos da América

VÁPOLITH
Classe 17
Tintas, tintas de impresso e tintas litográficas e tddas as demais tintas da
classe 17
Térmo n. 0 724.641. de 16-11-1965
S.B.P. — Sociedade Beneficiadora de
Plásticos Ltda.
São Paulo

S.B op,

Tèrmo n. 0 724.644, de 16-11-1965
Climério A. Aquino
Pará

CAFÉ PAUXIS
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Café em grão, torrado e moldo
'armo n.° 724.645. de 16-11-19E5
Albino Nogueira de Faria e Ecra
Paulo da Fonseca Valle
Guanabara

FUNDO NACIONAL
DE INVESTIMENTOS
Classt 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 28
Beneficiamento de plásticos

Bar

Têm° a.° 724.642, de 16-11-1965
Mercantil de P..rragins e Ffrrramentas
Mas, Ltda.
Sao Paulo

N ÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Serras de E:ta para metais
Tétano n.° 724.643, de 16-11-1965
Utilidades Domésticas Potiguar Ltda.

POTIGUAR
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos dè p6.. apa

relhos de ar retrigerado, aquecedores
abat-lours. alto-falantes antenas, batesisa. batedeiras. businas, barometros
chuveiros elétricos. chaves, automáticas
comutadores. ch cotes para automóveis
cabos e condutores elétricos. chaves .de
premedores elétricos, fogões, lusiveis
máquinas fotogra ticas, faróis. interrup
fores geladei ras. aparelhos de Merco-

limpadores
mim caçõe s liquidifica/1,0es .
traseire.s
para vai
luzes
s
oarabrisa
• de

-.. colos. lanternas, mostradores. microfo
apa• nes, mamimetros panelas elétricas.
reflete
relhos de refrigeração. rádios,
res. sorveterias. a parelhos de televisão.
- válvulas, voltImetros e velas elEIT/cas

Tèrmos as. 724.646 e 724.647 de
16-11-1965
•
AND1 — Associação Nacional . le Distribu:dores e Invest:mentos
Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Aluas, almanaquesanuarios. boletins. catalogis jornaia
livros, peças teatrais e e:nematograticas, pragramas de rádio t televisão
publicações revistas. folhinhas [metes
sas e programas circenses
Classe 38 •
Impressos parcialmente tscritos para se
rem preenchidos em serviços de investimentos, a saber: letras de câmbio. promissórias, cheques, impressos de correspondência, duplicaras, faturas. iecibos e notas 5:scais
Têrino a.° 724.648, de 16-11-1965
ANDI — Associação Nacional de Dis•riba:dores e Investimentos
Guanabara

ANDI — ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS
DISTRIBUIDORES
. DE INVESTIMENTOS

Termo n.° 724.650, de 16-11-1965
Civideel — Engenharia e Comércio
Limitada
São Paulo

CIVIDREL
Indíetria Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Material& para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal. cré, chapas
isolantes, caibros, ca'xilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dáaua.
eaacas de descarga para etixos, edificaçôes aremoldadas. estugue. emulsão de
base asfáltico. eSUICr.R, esquadrias, estruturas metálicas para construçÕes, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de Jun lages. lageotas. material isolante contra frio e calor, man:lhas, massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de baSe astáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas c:h cimento. e cal. hidráulica, pedregulho. produtos hettaninosos. irnperineablizantes líquidos ou sob outras tomas
Para revtstimento e outros como na pav ime ntação. peças; ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas. massas antiácidos p ara uso nas construções. parguetes. -portas. portões. pisos, sole.ras
para portas. tijolos. tubos de concreto
t elhas. tacos. tubos de vtatilaçao. maluca de cimento, vigas. vigamentos e
vi trem
Têrmo [1. 9 724 .651. de 16-11-1965
Cividrel — Engenhatia e Comércio
Limitada
São Paulo

CITIDREI — ENGENELMIÀ
13 'COMÉRCIO LTDA.
TérinO n.° 724.653. de 16-11-1965
(Prorrogação) •
Schering Aktiengesellschafr
Alemanha

2RORROGAÇÃ0
)1•ICICBIATT
'Classe 1
Produtos químicos para a galvanosteg'a

'Mino no 724.649, de 16-1' -1965
Bane oda Capital S.A.
São Paulo

Termo n. o 724.652. de 1611 - 1965
"Procel" Processamento de Contabili-

"êrmo n.9 724.654, de 16-11-1965
(Prorrogação)
Schering Aktiengesellichafe
Alemanha
, PRORROGAÇÃO

U rog rafi na
Classe
Preparado de contraste para exames

radiológicos
Têrmo n.o 724.655, de 16-11-1965
(Prorrogação)
Schering Aktiengesellschaft
Alemanha

PRORROGAÇZO

Primodian
Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado na
hormonoterapia
Térino n.° 724.656. de 16-11-1965
(Prorrogação) .
Schering Aktiengesellsdiafe
Alemanha

PRORROGAÇÃO

Apragon
Classe 3

Preparado contra resfriados e infecçõea
gripais
Tèrmo a.° 724.659, de 16-114965
Cooperativa Habitacional do Estado do
Rio de Janeiro Limitada
CHERIJA — R.J.
Rio de Janeiro

dade Eletrônica S.0
' São Paula
•

PROCEL
Classe 33

Classes: 1 le 50
Titulo de Estabelecinynot

nica, orientação ~taba e auditoria

Nome Comercial

Nome Civil

BANCO DA CAPITAL
do Estado de São Paulo

processamento d econtabilldide eletrb-

Pa ra assinalar uni escritôr:o dt•coneals:
li A nc/e, com o serviço de escrituração ei

PRLÇO DO Nu:41ER° DE HOJE: CR$ 50

CP00°5°:
b42:ç#,

Nome Comercial

