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N.° 135.432 - Minnesota Mi.
ning And Manufacturing Company
. N.° 135.585 Kalle Aktiengesellschaft. .
Expediente do , Diretor Geral
N.° 136.050 - Aúne Severi
N.' 136.066 - Agenor Guerra
The
011
Shale
Privilégio
de
invenção
defeN.°
118.989
De 20 de abril de 1966
.
Corrêa Filho e Antônio Francisco
Corporation.
ridos:
- N." 121.540 - Nôvo Industrial Fernandes.
Diversos:
s
N.° 125.475 - Aparelho de Lei- Corporation.
N.° 136.258 - Stanislaw T. Jaztura para cegos - Requerente winski.
Ettore
RamenN."
123.212
Bruno Balsimelli Netto e Maria Oryx Trading A. S. • • N.° 136.784 - Artos MaschinenBalsitneth - Nos pedidos de res- • N." 125.514 - Processo de tia- zoni.
bau
A. Ing. Meier Winhorst.
N.° 123.460 - Lepetit S. P. A.
tauração e prorrogações, das pa- pressão de caracteres braille, caN.° -136.786 - N. V. Philips'
tentes de números 1.762 - Mo- racieres muSlcius, mapas e dese- N.° .124.025 - The National Cash Gloeilam pra fabrieken.
delo industrial; 1.918 - Modelo nhos em geral, para revelação ma- Registei- Company,
N.° 124.275 - The National Cash -N.° 136.982 - American Machiindustrial - Nada tendo sido pe- nual, por videntes, com o usoar & Foundry Company.
Register
Company.
dido a prorrogação do terceiro punção e almofada
Requerete
N." 126.171 - Rafael Romero N.° 137.027 - Electrónica Tex•t
trienio, no prazo legal, , nada há - Lelia Vellini Achou.
til S. h. Eltexsa.
Martirie.
que deferir,
N. 127.942 - Aparelho para N.° 126.812 - Alcindo Tavares N.° 137035- - Jacob- Simon
Kamborian. •
Fundição Brasil S. A. - No reter abaixada -uma tira em mo- Cordeiro Campos.
pedido de restauração- e prorro- vimento, enquanto suas margens N.° 128.124 - Knorr Bremse N.° 137.100 .•-• João Palmito.
N.° 137.115 - Dr. 'Becher.
gação da patente 1.926 modelo são guiadas, particularmente pa-ra G. M. B. H.
Waste King Cora
industrial - Em face da informa- uso com uma- máquina de lainiN.° 128.460 - S. A. White N.° 138.084
poration.
ção da S. P. T. A., indefiro o pe- nação a frio, Capas de operar sô- Martins.
1 uma tira de diferentes larguSidneu Hedley
N.° 138,122
dido por falta de amparo legal.
Oscar Petrucci.
128 613
ras - Requerente - United- Sta- N.°
Binghan.
N.°
129.231
International
Ernesto • Rothchilcl. S. A. - No tes Steel Corporation.
Mac Gregor Organization *- IMGO . N. 138.148 - Mario Miguel e
pedido de prorrogação da . patente
N.° 129.380 - Chicago Bridge Sergio Giovanni Lazari.
de n.° 2.J74 modelo industrial - N.° 128.025 - Aparelho para
, N.° 138.220 - Société Anonyme
tratamento
textil
Requerente'
-Iron Company.
Roi face da informação da Seção,
André
-Citroen:
Monsanto
Chemical
Com
pany.
N.°
129.248
Presentacion
R.
nada 1,a quê deferir.
IV,* 138.235 - Pietro Soffian.
N.° 131.252 - Tubeira pulveri- Ostaicoechea Urrecha y Enrique
tini.
• Despacho eid pedido de re- zadora de limpeza -automática - Esteban Manbrilla.
• N.°138 247 - Flavio Torres RI.
consideração:
Requerente - Knapp .Monarch
N.° 130.026
Tetracap, Indús beira
de Castro.
Iria e Comércio S. A.
O Sr. Diretor Geral acolheu o Vompany.
N.° 138.250 - Yawata Iron &
N.' 131.221 - Metalúrgica Cospedido de reconsideração no proN. 132!406 - Processo e apaSteel Co. Ltd.
cesso abaixo mencionado, a fim relho para abrilhantar o revesti- bar Ltda.
N.° 139.421 - Comnpnhia %fmento de 'placas estanhadas - N.° 131 349 - Pedro Fernandes
de reformar a decisão anterior.
t&
shoe•?,fnchinery do Brasil.
lloay
Requerente - United States Steel Broglin e . Bernardo Patinho:
Marca
N.° 108 - 371
N. 160.980 - Ternonnli CoUnited Statea Corporation..
-• Requerente
N.° 131.379 - Mauricio Jorge mércio e Indústria Brasileira de
Itubbgr Company.
José Ganem.
Exigências
Pnl ; rnento I.tda.
• Os interearlos do processo aciN.° 131 ..415 - Henrique Verpa
N.° 162 576 .- Dr. Mauricio ZI•
Tèrmos
com
exigências
a
cumma mencionado, . poderão obter
e Carlos Pereira de Castro.
gow.. r, Sr. Crispim Fernandes
vista no Setor de Vista de infor- prir: •
N.° 131 516 - Francesco Brug- dos •Ski"
a n fru.
mações do Departamento. •
N.° 79.965 - Robert Edouard ninf•
N." 163.485 - Perlatex IndúsN ° 131.521 -- Francisco Nunes tria e Com 4rcio de Tecidos e Coa.
Victor Jean Miocque.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N:° 93.550 - Richardson Mer- de Carvalho.
feecties Ltda.
DA DIVISÃO DE PATENTE
N.° 131.537 - Alberto Pena.
rei Inc.
. N." 163 492 - Witold Petlard
N.° 96.760 - Rubens Francisco N.° 132.587 - C,olumbia Ribbon skr,-Irolentt,
D.e 20 de abril de 1966
And Carbon Manufacturing Co. N.° 163.634.- tas Brasas S. A.
Lucchetti.
Notificação
N. 103.043, - General Motors Inc.
chovcovearia.
N.° 132 216 - Pittsburgh Plate N.° 163-813 - CIC - Cia. In.
Corporation.
••••
Uma vez decorrido o prazo dei. N.°. 104.452 - Dain3ler Benz Gh.ss Company.
Cann.
reconsideração previsto Pelo. orti - ki ien gese1 !schen.
.
N.°
163.939
- John B. Zint4
Erwin
Meyer
e
gO 14 da -Lei o.' 4,048, de 29 de
Freeport Sul- N.° 133 194
N.°. 107 298
merman.
Carlos
A.
Seibel..
r
company.
ti
dezembro de 1931 e mais 10 dias „h
Merck
&
Co.
Inc.
Exigências
13:1.494
P
N.
para eventuais J untadas de recon- N.° 107329 - Scherico Limited
Eraldo Manes.
N.°. 133.886
Tèrmos com exigências a cum.
sideração, e se do mesmo não ti- N.° 111 825 - Indústria de ProN. 135.181 - Farbenfabriken
ver se valido nenhum interessado, •
.
ficam notificados Os requerentes dutos Químicos Mirakle Lustr Li- [layer A k ti erigeSellscha ft.
Brinquedos Bandeirante Sociedade
a,aixçi ia-ionados a comparecer mitada.
N.° 135.210 - La Telernecani- Anôtdma .- opoente do têrmo 313620
N.°
112,025
Farbenfabriken
de
ere.
• - privilégio de invenção. - Diga
a êste departamento a fim
• que ElccL-4 -ue. Ciba .Société Ano- Mire
o infração.
tur,retri o pagamento da primeira. Haver A k tiengesel !schrift.
N.°
135.421
N.° 113.400 - Calçados Samello
Termo, 112.020 - LUIZ Gientrattt
,.
-.f inidade, dentro do praz() de ses-I
nyme..
- Cumpra a exigência - dizendo
senta (60) dias., na torne) dr ) na..:S. A.
N.° 135 339 - Shell Internatio- sôbre a oposicão...
'rágrafo único do art. 33 do Có-.' N.° 116.929 - J. M. Voith, O. nate liesearch Maatschap pij N. V. Nicolas Nievas Vicente -- opoente
•
M B. El.
• WS() da. Pro p riedade Inclusfrial,:
ning And Manufacturin g Compan y ao téenio 122.290 - privilégio de Iria_
para que sejam expedidas 'as res-1. N.° 116-906 - J. M • Voith G.
N." 135.431 - Minnesota Mi- vençâo. - Cumpra a edgencia,
.
• M. B. H. •
peclivas cartas natentes

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL'
.
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- ,As Repartições ,Públicas'
deverão remeter o expediente
destinado • à publicação nos • --EPÁRTAMENtO
ri
' PE IMPRENSA NÁCIONÁL
jornais, diàriamente, até às
DIRETOR DERA,.
.
15 horae.
ALEERTO DE BRITO PEREIRA
• - As reclamações pertinenCHEFE. DA SEÇÃO OS NEDAçxo
tes- à matéria retribuída, nos CHEFE 00 ssaviço DE puBucomsEs
FLORIAM) GUIMARÂÈS
casos de erros ou omissões, MURILO FERREIRA ALVES
deverão ser formuladas, por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
saçÃo
das 13 à8 16 horas, no máxiSacio . d. publioldad• .do •xpadlante do Dapartarnann•
mo até 72 horas após a saída
Nacional , d• Propriadad• InclustriaN de Minl•Nbrlo
dos órg.ãos oficiais.
. da inaii;strla
Comércio
. Impreeso nas Oficinas do Departamento de Imprensa •Nacional:
- Os Originais deverão 'ser
'dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
•ASSWATURAS
•
- Excetuadas as para o
Õ
P
E ARTICULARES
.
FUNCIONÁRIUS
•
exterior, que serão sempre REPARTIÇES
• Capital e Interior: Capital
e
Interior:
anuais, as assina/tiras poder1
se-ão tomar, erra qualquer Semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.500
época, par: seis meses ou urn Ano
Cr. 12,000' A•no
Cr$ 9.060
ano..
•"
. Exterior:
.
.
Exterior:
- As assinaturas vencidas Ano
• 13.000
13000' Ano
..
. Cr$ 10.000
'poderão. 'ser suspensos sem,
civis° prévio. <
vão impressos o número do; dos jornais, devem às as•
Para Meditar aos assinan- talão de registro, o mês e - 01 sinantes ;providenciar 'a restes a verificação do prazo de' ano em que findará..
pectiva renovação corri ante.validade de Suas assinaturas,' d fim de evitar solução dei- cedência mínima de trinta
na parte superior do coderèço con tinui dad no recebimento (30) dias.

EXO,EDIENTE

Têrmo: 122.250
Caterpillar 'Frac N9 134.555 - • Joh= Gloclishtiber trato de exploração da , marca Secor Co. -- Diga sôbre a oposição.
- Diga o reqrente.
iu
nith, rsegisteada sob o n.":269.069
,Terlinden & Co. - opoente do tér- • N 9 134.557 - Instituto Quimiote- constaide do elichê abaixo, de
no: 134.652 - privilegio de mven- rápico . Sociedade Anônima. •- figa propriedade de Senith Rádio Cor-•
;ão. - Cumpra a exigência.
o requerente.
Têrmo: 134.652 - Beinz Kuna7n:
N9 116.692 - Place Cia. Industrial poration, estabelecido nds, Estados
Unidos da 'América do Norte, e em
- Diga sôbre a oposição.
Diga o' requerente.
Berna:- do Biasil Sociedade Anôni- EXPEDIENTE DO DIRETOR DA favor de Denison Cia. Brasileira
ma Indústria e Comércio de Máquide . ,Eletrbnicos estabelecido no -EsDIVISA() JUR1DTCA
nas - opoente do têrmo: 121.591 tado da • Guanabara -- Brasil
privilégio de invenção. - Cumpra a
RIO, 20 DE ABRIL DE 1966 •
Averbe-se o contrato de eXnloraexigência.
Despacho em pedido de reconst:.' çao.
Tèrmo: 121.591 - Borns Serra -deração:
Diga sôbre a oposição.
Armações deAço Probel Sociedade
Socizdade Farmacêutica Virinona
Anônima - onomte do têrmo 129446 Sociedade Anônima - recorrendo do
- privilégio de invenção. - Cum- , d t_iacho que indeferiu o rirmo:
pra a exigência .
1171.515 - marca: Diefezbl. conSindicato da Indústria de Vidres !siderando com os pareceres emitidos
e Cristais Pianos e Cocos, -no 7staclo ' a fls. proponho que se negue proopoente do tèrmo: ivimento ao recurso .ora interposto,
de São Paulo
de invenção.
108.276 ;mantendo-se assim ao respeitável deCumnra a exigência.
cisão recorrida. .
Têrmo 109.276 - Pi ftts'oirgh CorExigências
ning Corporation. - Diga :Abre a'
r Proprietaria:
•
oposicao.
Têrm
rus com exigências a creu-,
ph:
Zenith, Radio Corporation
Têrmos:
1
Licenciada: !.
N 9 94.208 - United States of
Escritório Técnico Comerical AuDenison - Companhia Brasileira
télria Sociedade . Anónima - opoente America - privilégio de invenção. •
de. Eletronicos
do térmo • 119.379 privilégio de N9 344.048 - Laboratório Bi'Fild"'
têrmo 129.573 -- privilégio d2 inven- mico Dr. Spung Ltda. - -nnrea.
ção. - Cumpra a exigência.
N9 462.049
J.• 8. ')Lopes & Cia.
João Maggion. - Ltda. - marca.
N9 119.379
Diga sôbre a oposição.
Diversos
Sociedade Técnica de Fundições
Gerais Sociedade Anônima - opoen- Têrmo .: 94.267 - Cha.s. Gfizer &
te do têrmo 129.573 - privilégio de Co. Inc -- privilégio de Invenção.
invenção. - Cumpra a exigência. - Arquive-se ' éste têrmo em face dos
Têrmo: . 129.573 ..-Sidney Liherty
Singer. - Diga sôbre a oposição. pareceres.
Por despacho -do Sr. Chefe da
Divo'
EXPEDIENTE DA SECSO DE
N 9 121.098 - Luigi Paoli.
Seção foi mandado averbar o consôbre a oposição. .
TRANSFERÊNCIA
José Luiz da Costa.
trato -de exploração da maica ' FiN9 130.179
.E LICENÇA
Diga sôbre • a oposição.
gura Emblemática: registrada Sob
'De 19 de abril de 1966 149 131.520 --- Christian° Steyer
o n."• 274..149 'constante . do elicht.
Ia Irmão Limitada. - Diga sobre a
Uso autorizado- de^ marcas:
abaixo - , de proriedade de :Zenith!
oposição.
N9 128.863 - Sérgio Ern e s to Md- - Art. 147, gg 1.e 2. do ,Código Radio 'CorporatiOn, estabelecida
N°
nos Estados Unidos da América
- lier. - Diga Ware a oposiçfw.
da Propriedade- Industrial.
NO 111.135 - Irmãcis Randazzo. ,do Norte em favor de' Denicon:
•r
Diga o requerente.
Por despacho do Sr Chefe da Cia ' Brasleiro. dp Eletrônicos
eS-.
N• 132.314 - ;The - Procter & Gera- Seção foi mandado averbar
, o eon.: tabelecida ' no Estado da Guanabie Company = - Diga o requerente.
•

Abril de 19bu
- A3 Repartiçães Páblicas
cingir-se-ão às. assina' furai
anuais 'renovadas até 28 d.
fevereiro • de cada ano e ui
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos conipetentes. - 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 Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ,ato da assinatura..
- O funcionário • público
federal, para fazer jus ao desconto indicado; deverá provar
esta Condição no ato .da assinatura.
- O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos °ftciais será, na venda avulsa,
acrescido.de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
•
bara - Brasil - Averbe-se o contrato de exploração.

•
• 'Proprietaria:'
Zenith Radio ,Corporation .
Licenciada:.
Denison - Companhia Brasileira •
• de Eletronicos.
Por •despacho do Se. Chefe - da
Seção foi mandado averbar o con- •
trato de exploraçãoda marca Probanchot registrada sob o ' número
313.512 constante do clichê abai- •
xo, de propriedade de G. D. Searte &• Co. estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte em .
favor • de G. D. Searle dá' Brasil
Laboratórios . Medicinais Ltda. es- •
tabelecido 'no Estado da Guanabara - Brasil Averbe-se o contrato de -exploração'.
PROBANGHOL
C. D. srasm & CO. •
Titglart Chicago - Illinoia
G. D. 55J.I,1E Dá BuSIL
- ¡Acanelada: La5ORATO5105 EZDICINAI S
Srio PeCo - 5.P.

LTDA.

Por despacho dó. Sr. Chefe da
Seção. foi mandado averbar o cootrato de eSnlorae 7, o da marca Sal
ilepatica reistrii !,..oh o ro'!mr!ro .175.231 constante do clichê
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• p4aixci, de propriedade de Bristol de -averbação . do registro 183.208
• fyers Company estabelecidd ims -. •. • Cumpra-se a exigência.
fados Unidos da América do
orte e em favor, de Bristol Myers
o Brasil S. A. Produtos Quimieos ',e de Toucador, estabelecido
no • Brasil - Averbe-se o contrato
de exploração.
-

WeihnirlINV
Proprietaria

pice,

RqusTm -mysRs.comnrt

•

Licenciada

PIRISTOL-NYBRS 1)0 BRASIL 'Mo
Produtos Quimieoe • de Toucador

Proprletania
SRULTON COSYSTICOS

DO BRASIL LTDA.
-• Licenciada
LABORATORIO FARMAGEUTIOD"
OLIVEIRA JUNIOR LTDA.

- Por: despacho do Sr. Chefe da
seção foi-mandado averbar o con-

trato de exploração da niarca de
Shulton registrada sob n.°-185.157
eonstante, - do clichê abaixo, de
propriedade de Shulton 'Cosméti.Cos do Brasil Ltda. 'estabelecido
im S. Paulo e em favor de Labo ratório Farmacêutico Oliveira Junior Ltda. estabelecido no Estado
ia Guanabara - Averbe-se o contrato de exploração.DE SAULTON

l'roprietaria
SI:ELTON COS2êTICOS
DO BRASIL LTDA.
Licenciada
•j.ABORATOF1I0 FARRA W.TTICO

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foram mandadas averbar as
seguintes ex p lorações ' de contratos
das marcas: -1‘le.- rcur n.° 197.818;
Mercur n.", 208.494; Mercur número 213.062: Mercur n.° 272.147;
Mercur n.° 24.784; Menor nú' mero 299,397; Mercur n.° 299.849;
Mercur n.° 306.764; , Mercur -número 300.446, constante do * cli-

chê abaixo de propriedade de
Hoelzel, S. A., Indústrias Reunidas Mercur estabelecido • no Rio
Grande do Sul e em favor- de Iloelzel S. A. Indústria -de Plásticos
Mercur, estabelecido no ,Estado do
Rio Grande do Sul ----Averbenrse
contratos de exploração.
OS

OLIVÃIRÁ •TUNIOR LTDA..

•

. Por despacho. do Sr. Chefe da
. Seção foi mandado •averbar o contrato de: exploração • da marca
Eearly . AMerican .Friendship's
(tardei] registrada soho númúero
,: 246.047 constante do clichê abai- -xo de propriedade-, de Shulton
Cosméticos do Brasil Ltda. estabe• tecido no • Estado,de S.' Paulo 'em
favor de ' Laboratório Farinacên.
•tico Oliveira Junior..Ltda. estabe7.
lecidb no Estado da Guanabara Averbe-se o contrato de explora-.
ção.

Éarly Á 7nricari.
Triendship's Çardá
Proprieta.i.a.
•15

MILTON

CX)SIMZICOS

• •

."'SYbO

45°.
‘.
•
61,".5*• ,4tzs • •

. -•

(,•1>
*

•

•

• 1lECEPG;(0. INFORMAÇÃO
• E EXPEDIÇÃO
De 20 de abril de 1966
-•Exigências
Têrmos com exigências a- cum-

prir:•
.
;N.° 109.815

"'"

N.° 129.353
Société
N.° . 464.675 - Francisco Sil•
Anonyme (em , alemão .Ciba Akti- viano Macedo.
• •
s engesellsehaft).
-• '
N. 464.788.-- A Chimical S. A.
•.' 130.471 --.- João Batista ReiArquivem-se os processos.
mão Netto.
•
•
:130.935
Dean McCormick EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
-Boyd.
-••RECEPÇÃO,' INFORMAÇÃO
••
N.°:,131.543 -.Frederico Schiel,
E -EXPEDIÇÃO
Dante. Angelo Oáwaláo
,
Ileinaldo Leopoldo Van Croede e
De '19: de abril: de - 19á6
Horst Radius..
-•"
Exigências
• N.°. 133 -.551 - Antônio Bardi.
•Termos' com exigências a cum.
Arquivem-se. os processos..
,
prir: •
•
•
Exigências
• Minriesota . Manufareira - e Mer- - N.° .104.721 -S A. Indústrias
F. Matarazzo.
cantil Ltda.. - No pedido de con- Reunidas
• N.° 129.258-- Heat Plunp S: Re.
trato de exploração do tèrino•nú frigeration
• Limited.
"•
mero 323.572.N.° . 129.800- Bernardino SanN.° 456.139 - Gerhardt
Mó- ••
raes Ltda.' --/ Cumpra a exigência
N.° 129.924
• N.° .472.480
Instituto Central 'de' Silva. Gusmão. - Albino -Carlos
do Povo
Cumpra- a exigência.
N.134.293
•
- • Philip Morris .
• Arquivamento de Inarcas: - - •• Incorporated. •
• Indústrias ' HeiForam . mand,ados . - arquivar os lerN. 159.661 T,-MetaiS e Plásticos .Ltda. •
•
processos abaixo mencionados.
. N.° 161.829. - •Dymitri
• Petrow. •
.
N.° 341.790
Laboratório ZamArquivamentos . de •processos:
beletti •
A.
• •
•
-•
• N.° • 377:462 - Indústria de TM; - 'foram ' mandados arquivar os.
p rocessos abaixo mencionados.
iias Louçalin S. A.:.
N.° 390.686
Carlos -Alberto ' N.° 125.150 - Farbenfabriken
Ramos de Carvalho.
Aktien a esellsehaft. • .
N:" 413.433 - Panpico Soe: Bayer
N.°.127.922° . Shell In terna tio•
Panamericana de: Desenvolvimennate'
Reseatch
Maatschappij N. V.
to Pioneiro, Comércio e Indústria
N.° 135.230 "
Wilson Neves Ltda.
- N. 6 , 415.781 -- Malharia .Prin- Guimarães.
N.° 136.566 - Farbenfabriken
cesa Ltda.
,
. N.° .416.803 - Yendo - S. A. - Bayer AktiengeSellschaft. •
N.° 154.198
Moacyr de Souza
'Comércio, Importação e ExporCabral.
•
.
tação.N.°
159.660
'Indústrias Fiel• N.° 420.594
Custódio & Soa- ler
Metais e ' Plásticos Lida.-res Ltda.
•
•
N.° 423.320
N.° 160.286
Telanga
Antônio fIgnellO
. nortação, Exportação e •Comércio. d. Silva Jr. C- Nelson Curei°. "'
Ltda.
1,60.287 - Antônio Agnetlo
N. 425 026"
Sulmar, .Agência da Silva -Jr.- e Nelson Curcio.
d2, Navegação-- Representações
N.° 160.295 - Eletrônica. Semie Comercio Ltda.- •
ranis Jfl(IúSt1'jf C Comércio Lida:.
.N.° 428.688 - Soter Ltda.
N. 160.351
.
•Airton Martins: •
• N.° -160:354
' N.° 431,611 - T r ef i laeo S-.
Ryoichi KuniaTrefilação e Comércio de Metais. saka.
•'..
•
• N.°•-• 444,546 .- -I/elenor 'José N.° 160.516-7- Ilitor
Candido e • Virginio de Azeredo. nal do.
••
'
.•N.° 446.196
Mercado -Taia- • N. 160.521 -- Gregório:- dos
çnneba Ltda.
Santos»
,•
.
'• N.° 447.706' - Ágil - Adminis- • N.' 160.642 . -. E'lie Apostolo
tradora Geral de Imóveis Ltda.
Georgopoulos e Constantino André •
Lida. - .450.3
13. Apostolopoulos.•.
Romago
'N.° 160.672 ,,- -Indústria Med.N.° 451:442 -•-• Wilson 'Lisboa niêa Patilud6
Alencar.
• N.° 160 673.„---Kiichi AMemiva,
' •
-•
N.° 453.674 -:Otnar Furtado S: T,akashi Amerniya e •Akira Ame.
N.° 456885 .Confecções DoN.° 160:674
Ary. Barbosa Ro.
niblu Ltda.'
drignes.
••
•
N.° -458 597
N.°. 160.679
Nisto e. Oficina
Casar Murilo .
Meeánica ,Dema 'Ltda.
CRsfr16 Branco e ' llenrique Carlos
N.° . .459,206 • .--- Organizarão de
i' llonra Costa.
Re p resentação Nordeste Ltda. RaN.° 160.705
Helniut Leonardo
cliofarma.L." •
V o lkinann.
•• .
N.° 460481
Comercial
• N.° 160.713 - Atateir Freitas •
jo eorporadora Três Co- de
Souza.
•
tá;
• N. -16(1.714 - Alberto Lopes
da .N.° 461.232.
Francisco Rime Costa Moreira Filho. •
d- A-rpfl.5o.
N. 160,806.-- Pedro Bergel. ,
..• N..° 4531 •,233
Rob9rto Ximenes
N. 160.819 - Torbras A-.
-• Arn., ão Filho
I ndústria Brasileira de Máquinas
•N.°. 461.734,-- 1-brado Medeiros OperaDrzes.
dos Santos.
N . 4(3 712
Term1c
.In- I N.° 1130.820 Torbras S. -A,
ndústria Brasileira de Máquinas
r, C r
rei() Ltda. : •.4n3 5-18
Joalheria Apoio' Operatirzes.N.° 160.827 --. Paulo Alendonza •
Ner,f rão.
•
.
464.673 - • Olivio • Batista •
•• 1
•.° 160.828 -- •: Josefus dos San.
Lim e.
•
•
•
N ° 464 .674 - Antônio Denáar tos.
,
.
N.° 161.027
Mberto Giorgió
Cost-s. •
•

•

•

•

E: 1. Du Pont

de Nemours And Company.
DO BRASIL LTDA.
• • Arquivamento de. processos:
_ Licenciada
•
,
Foram ' Mandados arquivar . os
• LABORATORIO /P A,RMACtUTICO processos - abaixo -mencionados. •
.‘ OLIVEIRA JUNIOR LTDA.
N.° 106.547 - Henrique' Verba
e- Carlos-Pereira de Castro.
N.° 122.425 - Jojy - SuganO. .;
•Por'. desnacho • do Sr. Chefe da N.° '122.477 •-'Bruno ' Balsimelli
'Seção foi mandado averbar : o cón- Neto. -,
•
trato de,explOração da . marca Oh/ • N. 124.140
Haover Linnted.
HSpice registrada. sob 6 n.° 271.153
Adolf D. • SPart.
.ConstaWe do clichê de proprieda- • N.° 121.378
N.° 127-.365
Alelatex S.' A.
de de Shulton Cosméticos do Brasil ,Lida, estabelecido em S. Pau- Indústria c Comércio.
lo em 'favor de Laboratório Far- N.° 128.609 -.English Rose Li• :macêntico Oliveira 'Junior Ltda.. mited. • •
•
'estabelecido no- Estado da Guana- N. - 129.000 - Kovacs Ferec.
Ciba -Société
bara - Averba-se O' contrato de N.' 129:329
• ex p loração,- Quando' ;ao pedido Anonyine.
.s
•
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ta Comércio
-N..
e IncláM ia de Plásticos Ltda.
N.' 161.166 - José dos Santos
e Minol Nakagawa.
N.° 161:180, - Invento Aktiengeselischaft:
Reinsido Augusto
N.° 161.204.
Kohlratisch.
• N.° 161.-225 - Empilhadeiras
Fluilift Ltda.
Empilhareiras
N.° 161.226
• Fluilift Ltda.
- N.° 161.327- Nicolino Guimarães Moreira.
- N.e .161.324 - Cláudio Romero
Cavalcanti Albuquerque.
N. 161.354 - Oscar Soledade
e José Carlos Monteiro de Albuquerque., N.' 161.35- Labora" . Farinacêutica S. A.
N.° 161.373 Indústria e Comércio de Peças para Autos Quality Ltda.
N.° 161.74.---- Indústria' e Comércio de Peças para Autos Quality Ltda.
N" 161.378 - Isaac Chwat e
Sofia Pencovsky Chawat.
N. 161.380 - Indústria Química Adresil Ltda.
N.° 161.386 - Severino João
• Batista Zornitta, Julio Odoni Jornitta e Affonso•Zornitta.
N.* 161.399 Indústria e Comércio de Peças para Autos Qua• Ltda.
, lity
N. 161.400 - Indústria • e COrnércio de Peças para Autos Qua•
lity -Ltda,"'
N.° 161.401 - Indústria e Comércio de Peças para Autos Quality Ltda: •
• - N. 161.418 --- Tarcileo Brega.
N.° 161 ` 432 -Jorge Varella Chrnanio. 1,.
• N.° 161.458 - Milton Nielsem,
Joel Henringer e, José Coelho Gonçalves
Chen a Ming.
N. 1611•466
N. 161.467 -- Abrand Autoine
Araud.
161i.474 - Jato LnS Acessórios paia Autos Ltda.,N.° 161477 - José do Valle.
N. 161.478 - Tokuji Yamaga.
N.° 161:482 - Indústria de Cal•
çados Mustaff Ltda.
g Do• N.° 161:534 - João Mano
. nato e Luiz -Filinto Maltez.
Paul Hauser.
N. 161.535
- Eduwaldo DoN..
mingos Rozante.
• N. 161.543 - Waldetário Chagas e NeUtsti'ão Lago.
N. 161.544 --- Waldetário Chagas e Sebastião Lago. •
N. 161.545 -- Shichiro Yamaki.
Silvia Vladic.
N. 161.552
N.°161559 - Domingos Bocha
Ferreira. . Garcia
• N.° 161.560 -- Cecilio
lialclonado. N. 161.563 -- Isamu Miyake.
• N.° 161.302 - José ;Ismael de
flgueiredo;;

N.° 161,561 - E. S. Pessoa.
N. '161.662 - José ,Dantas

- N.°' 161.663

José Dantas Pe-

•,N.° 161.691 - João Batista da
,
. Costa.
N` 16x .60 ---- José Alberto Tel-• ó
N.° 16t.705
OU é Decoraç5es S. A.
MóN. 161.706 - L'Ateller

Ireis e nincoractia. s.
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_•
116.692 -- Modelo Industrial - Piace iSociedacl e Técnica de Fundições
N.' 161.734 --- João Barbç,,,
Gerais S. A. - Oposição ao termo ,
N.° 161.873 • Aldo Ceccarini. Companhia-Industrial
Provar S. A. Indústria Eletrônicas 129.575 -- Privilégio de Invenção -João
Barro.
N. 161.885
- oposição ao _termo 121.098 - Luigi Sidney Liberty Singer.
N. 11'11.962 - Irun Sant'Anna. Paoli--- Modelo de Utilidade. • S. A. Tubos Brasilit - Oposição
N.° 161.980 - Milton Alves Pe- Anselmo Falavinha & Cia. Ltda. - ao termo 131.238 - Privilégio de
Oposição ao tento 121.098 - Luiad Invenção -Francisco Macedo Faltosa.
drosa.
-União Fabril Exportadora 8. A.
N.° 161.981 --- José Arauto Car- Paoli.
• Samoa do Brasil S., A. Indústria (UFE) - Oposição ao termo 132.314
valho.
Privilégio de Invenção - The Proa- '
Comércio Máquinas •=-- Oposição ao
N.° 161.985 - Arlindo Queiroz do' etermo
121:591 - Privilégio de In- ter & Gamble Company.
Carmo.
Comine. Glass Works - Oposição áo
Horus Serra,.
venção
N.° 161.986 - Alberto Samberg. • Nicolas Nievas Vicente -- Oposição 1. termo 134.555 - Modelo de UtilidadeN.° 161.987 - Waldernar Mar- ao termo - 122.290 - A Privilégio de - Johann Glocksbuber. ,
•
:.
•Invenção -- Caterpillar'Tractor Co.
ques da Silva.
t Laboratório Climax S. A.
OpoN.° 161.989 - Avram Alperin.
'• Tagus S. A. IndÚstria de Relógios siçao ao termo 134.557 - Privilégio
N.° 161.990 '- Aunibal Martins. - Oposição ao termo 130.179 - Mo- de Invenção - Instituto • QuimioteN.° 161.993 - Antônio CinY Jul- delo de Utilidade -- José Luiz -da ranjo° S. A.
lian dos Santos Nogueira.
Costa.
Tranquilo Giannini S. A. Indústria
N.°.162079 - Geraldo Angelo Organização Ruf S. A.- Equipa- de Instrumentos de Cordas (Oposição
mentos para Escritório : - Oposição ao termo 713.288 - titulo os GianEstevam. - Privilégio de In...minis)
N.° 162.282 - Carlos Ferreira ao termo 131.520
Christiano H. Steyer. & Irmãos Veras Ltda. (O posição ao
venç'áo
Bernardo.
.
Ltda.
termo 712.635 marca Bianinha).
Ayrton Frugoni Irão
N.° 162.083
Terlinden & Co. - Oposição ao Irmãos Veras Ltda. (oposição ao
de Souza.
termo n9 134.652 - Privilégio de In- termo 712.632 marca Baianinho)
N.°, 162.097 - Geraldo Angelo venção - Heinz Kunath.
João Brufatto & Cia. Ltda. (opoEstrvam.
• Indústria Heliográfica Leopoldo Ma- sição ao termo 712.279 marca J 13
chado S. A. Oposição ao termo
N.° 162.167 - Errist Knorr.
M. Dedini S. A. Metalúrgica (opoN.° 162.200 - Damião Fran- n9 142.676 - Modelo de Utilidade. 700)
712.619 marca MDO)
cisco Ramos.
•
•'
•• Máquinas 'Importadora S. A. Co- sição , ao termo
Atlanta S. A. Balas e Caramelos
N.° 162.220 - Schalom Rochlin mércio e Indústria Oposição ao (oposição
ao termo 712.689 marca
termo 143.539 , -- Privilégio de InvenArquivem-se os 'proc,essos.
Catitu)
ção -- Manoel Alves.
Ceramica Chiarelli S. 4. (oposição
Sindicato, cla' Indústria de Vidros ao termo 712.250 marca CCF)
e Cristais Planos e Ocos no Estado Enio Matheus Guazelli (ODOSiÇãO ao
,TMOTICIÁRIO
Oposição ao têrmó têrmo 712.075 marca Pioneira)
de São Paulo
,
108.276 - Privilégio de. Invenção
Oposições "
Enio 1. :atheus Guazelli (0120,' rio ao
têrmo 712.077 marca ' Pioneira)
Auto Comércio" e Indústria Acii Pittsburgh Corning Corporation.
S. A. - oposição ao termo 90.129 - .Francisco Luiz Regina - Oposição Plánasa S. A. Planejamento e Astêrmo 111.135
Privil4gio de In- sessoria Administrativa (oposicão ao
IVIodelo de Utilidade- Record S.
termo 712.199 nome comercial Plavenç
ão - Irmãos Randano: -_ ,
Capas para Automóveis:
Planejamentos Industriais ,de
'• Indústria e Comércio Pissolli S. A. Escritório Técn,,o C2r>ercial Astuta nisa
•
dCAssessoria)
- Oposição ao termo 90.129 - Mo- s. A; - Oposição ao termo 119.379 •De irviços
ndustrias Reunidas Titan S. *A.
dêlo de Utilidade - Record S. 'A. - Privilégio de nvençao .-- João Mag- (oposição
ao tenni), 712.073 marca
Capas para Automóveis.
gion.
T)
Brinquedos Bandeirante S. A. Abesa Indústria Brasileira de Emoposição ao termo 113.620 - Privilégio De Millus Comércio e Inpústria de balagens . S. A: (opr,Oção ao termo .
Roupas
S.
A.
Oposição
ao
termo
de Invenção - Luiz Gianfratti.
712.137 marca Lift a Matic)
Companhia Fábrica de Botões e Ar- 128.868 - Mode'o (ie Utilidade - Deoclides Heitor Jandioba (oposição
tefatos de Metal - Oposição ao termo Sergio Ernesto Gaullier.
ao têrmo 711-417 marca 1.040).
• Distribuidora de Produtos Alimentícios COrioca Limitada (oposição ao
termo 711514 marca Carioca)
Paial Confecções Limitada (oposição',
ao termo 712.084 marca Praiano) . •
Antonio Fernandes Pereira Marquei
'Oposição ao' terrnO ,•713.885 ,:mares
Revista de Portugal)
• Antonio Fernandes Pereira Marquei
rca
(oposição
ao termo 713.886 ma
Revista de Portugal) ,•
Promossales Comércio e Represen•
tações Ltda. • (oposição ao têrmo
Mero 714.426 marca Promocionais) .Max Tennenbitun (oposição. ao ter.
)E 1965
mo 715.655 marca Dratex):
Ind. de Doces Coim Bana Ltda.
(posição - ab termo, 713.984 marca
•-•
VOLUME 11
•
Coimbra).
Indústria de Coces Coim Bana Ltda
•(oposição ao termo 713:155 Marca
Leis é Decretos de Maio a -"gosta
Coimbra).
Dirceu Swerts Costa (oposição at
Divulgação a' 951
termo 712.869 , marca Diadema).
Fiação• Amparo S.A. (oposição u
)
Bsraas
têrAniudib7r1115S10s6 o=c: Te a 'fieira • de
Auditores Lttia.- (oposição aq termo
119 716.492 marca, AudibráS).
.
Aurex S A. (oposição
• Lubrificante,
ao termo 7f4.445 marca 1007) . '
k VENDA é
Brasil Oiticica S.A. (oposição ao
termo
717.213 marca Pancoroll).
Na Guanabara
• Cia. Cafeeiro do Rio Feio ,(opoà.
ção ao termo 712.299 expressão de
Seção de, Vendas: Av. Rodrigues Alves,
propaganda . Agro Pastoril do RIO Feio
Sociedade Anônima).
"Agenciai; Ministério "da Fazenda • Manoel Antônio Sarmanho Vargas
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reenibé;lso Posta
.(oposição ao 'termo '707.695 marca )30.
.
,
,la Branca), •
Usinas, Nacionais (opo..51 ,Ao ao
termo 667.055 titulo Bar e RestauraneCle •
.6kniS .
:te vera cruz);
S.A. Ind. Reuuiz:as F. Mata-azo
(opos`çãci ao termo 712 ..G39 maca AI•

•

-

•

•

•••••nn••n•.....4,111..•

COLEÇÃO . DAS - LEIS

DO
ESTADO DA. GUANABARA

,"-

DiÁRIO OFICIAL (Seção III)

Quarta-feira 27

Abril de 1966 2013

•

••n•n•11.

/MEM-

Comércio de Cereais São Paulo LiAgro Industrial Amália S.A. (opoCia. United Shoe Machinery do . Agostinho Settl s.A. Comércio Exsição ao terror) 712.913 marca Amé- mitada (oposição ao .tarmo 710.647 Brasil (oposiça.i . ao tê.anso 713.290 tí- portação 'Importação (Oposição ao marca São Paulo).
tulo Unitec). .
termo nó 474.406 - marca Sete
.
Lanzara S.A. Gráfica Editdra (opo- Vidas).
• Raphael Lopaz (oposição ao termo • Laticínios Lana S.A. (oposição ao
Cantina Popular Ltda. (Oposição
n9 '112.945 marca Replique) .•.têrmo 713.291 marca Lua).
sição . ao termo 713.408 usarca Lan• Ltaa.. (oposição - Carde Corrêa (oposição ao termo gara).
ao têrrao n9 712.794 - marca Po•
Fernancies dt Lia.
.
.Lanzara S.A. Gráfica Editôra• (opo- p ul ar)
•
ao termo 714.820 nome comercial Her- n9 703.664 marca Calçara).
•Cornelis Verolme. (oposição ' ao ter- sição ao têrmo 713.408 marca Lan- •Agostinho
nandes & Cia. Ltda.).
: Comércio
Sett-i"
ExS.A.
Henrique Lage Comércio -e Indústria mo 716.260 marca Metalon).
• .. gora) .••
•
's
• portação' Importação (Oposição a0Cornelis Verolme (oposição ao ter. - Ind. • de Meias Re-azinho Ltda. (opo- termo n; .712.881 - marca 007).
S.A. (oposiçao ao têrmo 714.355).
. • sição ao têrmo 712.784 nome comer716.259 titulo Metalon): •
Artefatos de Couros Andorinha Lia.
Indústrias Reunidas São Jorge S.A • moIV
Franco S.A. - Materiais ' para cial • Reizinho 'Roupas e Uniformes mitada (Oposição ao têrmo n 9 715.957
(oposição aotermo 712.986 marca São Constrnção
(oposição ao termo 716.893 Limitada).
•
'
-- marca Andorinha).
•
•
Jorge). =
Franco). 'Cia. Industrial . de Coaservas Ali- Cia. Cipan Ind. e Comércio (OpoKohallor Ind.' e Comércio de Ceras marca
The Manhattan Shirt Co .(oposição nienticias Cica. (oposição ao termo
, e Conexos atua.' (oposição . ao térmo ao têrmo 715.231 marca Manhattan). ."número 714.032 marca Clouepa). • • sicão ao têrmo n9- 716.808 - marca
Cifan)s
ag 713.090 marca Colinas). •
•
• Ind. de Bebidas Milani S.A. topo. •Lady Modas S.A. Ind. e Comércio
• •Alcântala Paacilado Comarcio e Em. sição ao têrmo 715.051 marca Cata (oposiçã.o ao têrmo 716.282 nome coAcir S.A. Administração Comércio
.preendimentos Ltda. (oposição ao ter. Villani).
mercial Estherlady Modas Ltda). - e Indústria Reyer (Oposição ao têrmo
mo 635.819 'marca Feira Taxei e do
709.291 - marca Acir).
Laboratórios Moura Brasil Orlando n9Balla
Azoliva
S.A.
Importadora
e
ExCenter Empreendimentos' S.A.
Vestuário).
portadora da Óleos Comestíveis e De- Rangel S.A. (oposiçáo ar. termo nú- (Onosicão
ao térmo nq 715.611 -- tiFerped Distribuidor de Bebidas Li- rivados (oposição ao termo 114.4E4 mero 686.894 marca Rangel).
tulo
Center
Hotel).
mitada (oposição ao térmo 710.402 marca Frutisa).
Willys Overland do Brasil' S.A.
Mauro Borges Zanetti (Oposição ao
frase de propaganda Catua o'Aperiti(oposição
ao
têrmo
Ind.
e
'Comércio
termo 716.031 -- marca Zanetti).
Azoliva S.A. Importadora e Expor715.714 marca Interlagos Acessó- •
vo do Brasil).
tadora de Óleos Corriestiveis e Deri- n9
Metalite Acessórios para Indústrias
Cia. Uras.° dos Refinadores Açúcar vados
rios
para
Autos
Ltda).
ao térmo 714.466
Societe Guerlain (oposição ao ter- Ltda. (Oposição ao téamo . n9 713.725
e Café (oposiçao ao termo 717.401 marca (oposição
Frutsa).
•.
- marca Metalite).
.•
marca Case lan.co).
714.072 marca Mitzy).
Fábrica de Material .Elétrico e Ba- mo
Voigtlaaaer Akaengesellschaft (opo- kelite
E. I. Du -Pont de Nemours And •Textil Capitólio Ltda. (Oposição ao
Elina
S.A.
(oposição
ao
térmo
Co (oposição ao têrmo 713.761 Marca têrmo .n9 715.148 -- marca Capitol).
sição ao termo 712.998 marca Voig-: W 711.618 marca Ruelma).
Europa Fab. de Lustres Ltda. (Opo- .
• _ Azoliva S.A. Importadora e Expor. Liratex).
•
tlander).
•
União Fabril Exportadora S.A. sição ao termo n9 . 713.952 - marca
Cie.. G.M.B.H.• (oposi- tadora de Óleos Comestíveis e DeriHenkel
'
.
ção ao termo 713.389 marca Metasil). vados ' -(oposição ao - térmo 714.468 U.F.E. (oposição ao têrmo 716.863 Europa). .
Societé St. Raphael , (Oposição' ao
•
marca Alia).
Cia. • Luiz Stearica (oposição 'ao marca Frutisa).
.
São
têm° 713.046 marca Avecarne). •
São Paulo Alpargatas 3.A. • (opo- termo número 714.300 - marca
..
Lima Tecidos S.A. (oposição sição
Rafael). • • '
Indústria ae Mármores Raiva Ltda. aoLivio
ao
têrmo
712.793
expressão
-de
têrmo 710.358 titulo Casa Aurora):
The Gillette Co. (Oposição ao ter(Oposição ao têrmo711.915 nome co.,
Mobin). Armindo C. Moura Comércio e In- propaganda' Boliche m
dm
e arr iceOt r iCe oi dma bd ea .t es)..A.
e
(oposição
ao
marcial Indústria de Mármores Ital. dustria
Ciba
Bociete
Anony.
•
•
S.A. Armosa (oposição ao tarmo 713.219 nome comercial Neo- InIon •
d11:9'• :1371r3as.2i19e71 r
. va Ltda).
termo. 712.198 nome comercial Artes
lan Comércio. de Fios Ltda).
Ibelsa (Oposição ao térmo W.714.118
Ruth Cotta Simões_ (oposição ao Metálicas S.A. Armesa). - marca Cacique).
Bezerra Cavalcanti & Cia. Ltda.
termo 713.130 marca Cano). . • a
Ciba Societe Anonyme (oposição ao
Bozzano S.A. Cornercial„Incart-;-1
Saens Briones Y Compania S.A. Becal (oposição ao têrmo 710.028 no- termo 713.220 Marca Neolan -• fax.e Importadora (Oposição . ao termo •
'Industnal Y Comercial (oposição ao me 'comercial Beneficiadora Campos mo 713.221 marca Neofan).
I19 713.052 - título 007 - São Paulo
Ltda. Becal).
têrmo 714.492 marca Devon).
Fortex Fornkecedora Textil •S.A. - Capital).
.
Colgara Palmohve Co (oposição ao
(oposição ao termo 713.098 marca
Deauville Moda
s Ltda. (Oposição ao
Perfumaria San Sar S.A. (oposição Nortex
termo 713.618 marca Golden Rose).
- tênno 713.094 marca Ma- têrmo n9 713.954 - marca Deau. Cibo Societe Anonyme (oposição ao ao tèrmo 713.618 marca Golden Ro- lharia Nortex).
ville) . .
•• .
,
,
- se).
termo 712.949 marca Premiar). .
S.' P: A. Virginio Rimcidi & Cia.
-Antônio Bonn Ind. e Comércio de
Fábrica de Linhas Seta S.A. (opo. (oposição.
Confecções Stiloart Ltda. (oposiao .tarmo
. 713.444 'marca Bebidas Conexos (Oposição ao termo •
sição ao termo 713.437 marca Setta- Sim).
ção ao termo 710.660.nsarca Sty1)..
n9 -714.041 -' marca-Oriente).
line) .
Ind. de Conservas Vera Cruz Ltda.
Farmiatra do Brasil S.A. Produtos
Confecções Stiloart Ltda.. (oposi- • Ao Chopp do Gonzaga Ltda. topo. (oposição
ao termo 687.056 titulo Vara Químicos,
.Farmacêuticos e Biológicos
•• ção ao termo 711.617 marca Alwe sição ao termo 714.057 marca (3ron Cruz).
(Oposicão ao térm on9 714.388 Styl).
•zaga).
• Projeção Editdra Ltda. (oposição ao
Ibate S.A. Agrícola e Pecuária Agostinho Setti S.A. Comércio Ex- marca Zoo Sana).
Interplastic S.A. Ind.' e Comércio
(oposição . ao Urino 713.752 marca portação Importação (Oposição ao aér.termo 712.530 marca Projeção).
(Oposição • ao termo 119 714.395 -•
mo 713.062 - título 007). .
'Cia. Brasileira de Plásticos Kopers Ibate) .
Nechar S.A. Balas e Caramelos Soc. Expansionista Gonçalense Li- marca Brindeplastic).
• (oposição ao térmo 393.686 marca
(oposição ao • têrmo 713.056 mar- mitada SEG (Oposição ao térmo•núCopper Ciad).
•
Interp/astic . S.A. Ind. e Comércio Cia. Brasileaa' • de Pôlasticos aKop- ca 007). • :
• • mero 713.071 - título CONSEG).
•
(Oposição ao têrmo n9 715.135 Tecnometal
Estudos
e
Projetos
InOtto Batimgart Ind. e Comércio
. pers (opos.çao ao tênia) 462.521 marm erca Trinlastic).
ca Copper Clad
termo 706.859 S.A. abs4osição ao têrmo 713.398 Mar- dustriais S.A. (Oposição ao têrmo
Spieshofer & Braun' (Oposição ao
n9
716.332
marca
Tecnametal).
marca Copel).
•
ca. Vedafix).
termo n9 713.325 - marca Amoreco)..
Espiro Ind. e Cornélaio de Molas
Ind. Maquinas Invicta S.A. (opa-. • União Brasileira Distribuidora' de
Mead Johnson & Co. (Oposição P
Ltda. (oposiçao ao têrmo 707.582 sição ao têm° 613.397 frase Má q ui- Tecidos S.A. (Oposição ao tèrmo mitermo n° 713.358 - marca Fornex),
nas Penedo Garantia Qualidade e Pela mero 713.403) .
marca Espada).
•'••
•
•
I. Cia. Tmohiliária Santa Cruz (OpoS.A.' C e miado • Gávea (oposição feição a Serviço da Ind. Madaireira). • M. & C. Schiffer (Oposição a 'o tér- Santa
Cruz).
ao termo '400.750 marca Streech). mo
n9
714.411
aa
marca
ShIp
M.
é
C.
Tricot Lã•. • S.A
.
Ind. de Malhas
. Dianda Lopez & Cia. Ltda. (Oposição ao termo n9 713.208 - marca
- S.A. Cotonincio Gávea (oposição (oposição ao têrmo 713.447 raarca Tri • Shiffer) •
Kervok Sarkis Garabet (Oposição ao Nearital. •
ao termo 706.719 marca Streech). • cotex).
9
termo
n
492.238
marca
K.
S.).
Tv anda T opez & Cia. Ltda. (OpoLaboratórios And romaco S.A. (opo. ,.
Casa Souza Mattos Comércio e
Standard International Corp. (Opo- sicão ao lêem° n9 713.188 - marca
- sicao
Ind. S.A. (oposaao ad tarmo 590.507 sição ao termo 713.600 marca Enzl
ao
termo
119
713.115
marca
Biscoito
Zulu).
. marca Sal Leão).
••
motil)..
•
BOM).
Rime Comercio e Ind. S. A. (Opoa
S.A. Shopping News do Brasil Edi- • Inter American, Orange Crush Co.
Sul Fabril S.A. (oposição ao têrmo
tõra (oposição ao termo 714.084 mar- (Oposição ao • termo n° 713.142 - si cão ao têrmo 713.484 - marca Esri9 709.297 marca Alçallex). •
Banco,
Banco Moreira Saltes S.A. (oposi- ca City .News de São Paulo).
marca BIDU).
ol ak
Kd
' .Brasileira S.A.- Comercio e
Restaurante e Bares Reunidos Re. •Lehn & Fink Trading Corp.* (Opo- trla
. ção ao
703.279 marca O Assalto
Ind. (Cposição ao termo n9 713.973
ao
termo
714.033
do Banco Moreira' Salles). •
• • .bar Ltda:. (oposição
sição ao têrmo 1)9 713.028 - marca - marca Eastmar).
marca Bambu).
La •Gaine Scandale • (oposição ao • Malharia Ouro Ltaa. (oposição ao Kalogen).
alcgraw Edison Co. (Oposição ao
Raffaele Antônio Tucci (Oposição
têm() 710.034 marca Scandal).
termo 713.614 marca Orny1). •
ao termo n9 713.266 - titulo Capri termo n9 713.339 - marca LMO)-.
Instituto de Nutricion de Centro
Minuano S.A. Veiculos_ e MáquiManiero & Cia. Ltda. (Oposicao ao
. América Y' Panama (oposição ao ter. nas'Agricolas (oposição ao têrmo nú- Nova).
têrmo n9 712.412 - marca 3 Fazenmo 715.880 marca Incap).- .
Cia.
Brasileira
de
Material
Elétrico
•
mero 713.617 marca Minuano).
dinhas).
Minnsota lainuig And. Manufactu- • Terral S.A. Máquinas Agricolas (Oposição ao termo n 9 - 714.082 - Joacmim Pinto da Silva Cardoso
ring• Co (oposição ao termo 709.748 (oposição ao têrrao 714.167 marca marca Cobrai).
(Oposicão ao tèrmo n9 -717.287 Cia. Brasileira de Material Elé- marca São Jorge).
marca Termoflux).
•
.
Terralar).
trico
(Oposicão
ao
têrmo
n9
711.162
Laboratório Perinl Ltda. (oposição
Anne Catrine Beim (oposição ao
Aço Torsima S.A. (Ooosicão ao
marca Cobrou).
ao termo 709.444 marca Ksteovit).
termo 713.739 marca Castilho).
'A Embaixada dos Estados Unidos taamo 715.356 - marca Siraal).
• Algodoeira Pernambucà S.A. (opoInd. Texteis Tamer S.A. (Oposta
Olmos . Ind. Metalúrgicos Ltda. da América (Cposição ao tarmo núsição ao tarmo 711.246 marca Con(oposiçao ao tênia) 714.232 marca mero 714.421 - marca All Ele- cão ao termo n9 715.954 - expressão
tact Acoustical Tile).
,
tronics).
Elastic).
Comege).
Ind. Teatels Tomer S.A. (OposiMirabel Produtos Alimentícios S.A: • Fábrica de Lâminas de Imbu:as Se.
Alcides Prócóp:o Irmão 1.:tda:
(oposição ao tèrmo 713.025 marca lacta S.A. (oposição ao têrmo 713.249 (Oposição ao termo n9 703.813 - ção ao termo n9 715.953 - marca
Elastic).
a_ Mira).
marca Selecta). marca Biriba).
Carlos Pareira Ind. Químicas S.A.
Anderson Claytoli & Co S.A. Ind.
Gelatina Hamburguesa S.A. Ind.
Taaus Melo Pimenta de Re(oposição ao gamo 712.605 marca Re- e Comércio (oposição ao téarno 714.147 laalos (Oposição ao térmo na 715.930 e Comércio (Oposição ao termo nútuovex) .
marca Santa Rita).
- marca Magos).
mero 715.659)

• "

•

•

•

.

•

•
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Retificação •
Picain os pontos caraeterkticom
baixo mencionados republicados "por
eram saído com incorreções:
O Termo 121.363 do Rohm E: Bass
— priv. invenção para "processo
para a peepareaão de eteres di epoLidos — pontos publicados em 11 de
março de 1966, C MS omissão da formula II do ponto 1 que é a seguinte

(

R',

) a

(1'L

InVeriçãO
i.29.4:; 1 1 priv.
'ala "compostos marrecos e naresso
para sua prepxrarão" de Pfiz:r Corp
(autorizada'a funcle a ar no P. a a, sob
o nome de Pfizer Com do Brasl —
pontos publicados mi 3 d e ma--o de
1966, nome de titular nu al l aa a , incorretamente. A sr aenda formula do
ponto 1 é a seguinte:

O termo 12n.7P1 invencao
para "Processo para a Producão de
Esteroides de Rumll Uclaf pontos
mblicados em 1 1 (1, março de 1966
t formula saiu de cabe ça para bai%:o
leando o processo a disposição dai
Interessados, a segunda formuta do
!':* ponto.
Ficam os `r. pontos caracterfsticos
lbaixo mencionados republleados por
erern saldo ;com . incorreções no boetim de 1-4-66:
A térmo 133.421 priv. . In venço
sara °Processo para a Fabricação de
uivos corantes de cuba" de Cli pe: Soelete Anonyme saiu a primeira for.
mula difícil compreensão, ficando o
processo a disposição dos interessados
O termo 134.283 priv. Inveneão
para "Processo de Prepararão de Novas Penicilinas e Com posições de GO.°
Antl Bactcrica assim obtidas" dP
American Home Products Corp.
O termo 134.786 priv. Invenç5o
para "Aperfeicoamentcs em Aquecedores Portáveis" de Compagnie Generale Gaz Liquefies Cogegal, fica retificado a última palavra de 6 9 pante
r- queimador.
O termo 135.056 priv. invenção para
"Processa_ para o Comando do Dispositivo de freio de elevadorea e instalação para a execução do processn"
de inventio Aktiengesellschaft.
O termo 135.295 priv. Invenção
para "Aperfeiçoamentos em Máquinas
de Lavar Roupa" de General Eletrio
Co, fica retificado o 39 ponto:
Uma máquina de lavar roupa de
eixo vertical -conforme ponto 1, caracterizada por conter meios «tendendo-.se para dentro da borda superior da dita cesta, pelo que previno
o debruçamento das roupas Obre e
borda da dita cesta.
O termo 135.300 privilégio de invenção para uma suspensão para assento" de Clerk Equipment Co, fica
retificado o seguinte: interior do 39
, ponto:... adjacente ao compartiman. to meios de compartimentos de motor
montados articuladamente a partir
dos meios etc... uma pluralidade de
aberturas nos meios de tampa e
meios de absorção de choque elásticos associados' etc... — No Interior
do 119 ponto:;
cedivel estendida

(Seção iiI)

Abril de 1966
_

essencialmente ver tical estendida O têrmo 159.949 modelo Industrial
através da dita abertura e tendo uma para "Reagi Modelo de Boneco" de
porção anular, etc... — No interior Miguel Abujamara troca de cliche pudo 129 ponto::.. meios de assento rieado com o teimo 159.951.
suportados a partir da tampa em
O termo 162.649 modélo industriai
relação espaçada verticalmente a eles para a /aunei° Flutuante" de Roberto
e meios de absorção de choque elás- Algernon de Courcy Lyons depositado
ticos fixados continuamente a tam- em 15 de setembro de 1954.
pa etc...
• O térzno 162.651 modelo industriai
O térnao 137.947 privilégio de 11- 1 para "Nuncio Flutuante" de Roberrenção para "Nôvo Modelo de Maça- to Algernon de Courcy 14yons, depeeirico de Corte" ue João Diniz Coaraa, todo" em 15 de setembro de 1964.
segue-se o 29 ponto: Tudo como desO termo 162.652 modelo indusr-tal
crito no presenté memorial e ilustrado
para "Anuncio Flutuante" de Ronos desenhos em anexe.
berto Algernon de Courcy Lyons.
O termo 156.366 modelo industrial
O têrmo 162.681 desenho industrial
para "Nova e Original Configuração
Introduzida em Elemento Componen- para "Miro e Original Desenho Ornamental para panos e Toalhas Rente de Porta d.e Enrolar" de João Car- dadas de material Plástico" de Cal
valho, troca de cliches com o termo
-kgarisR
• Cia: Limitada.
ntimero 156.368.
O termo 162.982 modêlo industrial
O térmo 156.367 modé/o Industrial para "Nõvo • Modelo de rampainha
Para 'Original Modelo de Elemento de Eletro Bell Representações LliniComponente de Porta de Enrolar de tada.
João Carvalho, troca de cliches com
o termo 156.366.
O termo 163.150 modelo industrial
para "Original Modelo de Perfilado
O termo 156.368 .modelo" industrie para portas sanfonadas e outros"' de
Dera '"Neévo e Original Modelo de Flexidor Indústria e Comércio LimiElemento Componente de Porta de tada. Enrolar" de João Carvalho troca da
O termo 163.264 desenho industrial
enche com o termo 155.367.
para 'Desenho de Azulejo" de KeO tér
" mo 156.502 modelo industrial ralux S.A. Ind. e Comércio de Endpara "Original Configuração em Des- pa mentos.
lizadores para móveis e outros Lisa"
O termo 124:765 privilégio de inde Valter Feltrin.
venção para "Aperfeiçoamentos em
O termo 159.951 modelo industriai ou relativos . a mecanismo de tração
para "Nõvo e Original Mo
delo de Flidraulico" de National Castings Co,
Boneco de Miguel Abujainara troca prioridade do pedido depositado na
de enche com o firmo 159.949.
Repartição de Patentes dos E. U

••n•111,

REVISTA TRIMESTRAL
DE

• JURISPRUDÊNCIA
DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 35 * Fascículo 1 9 -- ianeiro de 1966 — Cr$ 2.100
Volume 35 ** Fascículo 29.— fevereiro de 1966 — Cr$ 2.100
Volume 35 — • ** Fascículo 3 9 — março de 1966 — Cr$ 2.000

- A VENDA:
Na Guanabara

•

Seçáo de Vencias: Avenida Rodrigues Alves n' 1

•

Agência 1: Ministério da Fazenda

Atende-se pelo Serviço de Reembólso • Postal
•

Em Brasília

Na Sede do G.; . N.

da América do Norte, em 7 de da.
zembro de 1959 sob o n9 857.615.
O termo 124.874 privilégio de invenção para "Máquina de Fabricação de Pneumáticos" de The Goodyer
Tire & Rubber Co.
O termo 130.839 privilégio de invenção para "Combinação Desinfectante" de Sandoz S.A. pontos publicados em '7 de março de 1966 e retificado em 16 de março de 1966 de.
positado em 14 de julho de 1961.
TERMO N9 131.071
de 21 de julho de 1961
Requerente -- Ciba Societé Antinyme, firma industrial e comercial
suíça.
"Camadas Fotográficas para 3 procosso de Alvejamento com Argenta
Corante".
Pontos Característicos
1 — Camadas fotográficas apropriadas para o processo de alvejamenta com argente corante, caracterizadas pelo fato de serem coloridas
com um azo-corante da formula:
Formula publicada no D. Of. de
4 de março de 1E66, na qual Xl, representa um átomo de hidrogênio ou
uni grupo de ácido sulfônico, X2 representa um grupo de ácido sulfeni-,
co ou grupo amida de ácido sulfôniao
R representa um radical cíclico, contendo, pelo menos, uma cadeia de
benzeno, à qual está ligada a ligação
azo e A representa um grupo :valamino ligado ao radical R Por seu átomo de nitrogénio.
•
2 — Camadas fotográficas, conforme especificado no ponto 1, caracterizadas pelo fato do corante ser da
formula:
Formula publicada no D. Of. de
4 de março de 1966, na qual X1 representa um átomo de hidrogênio ou
um grupo de ácido sulfônico, X2 representa um grupo de ácido sulfanico
ou um grupo arnida de ácido sulfônico e A representa um grupo acilautino deado à cadeia do benzeno por
um átomo de nitrogénio.
3 — Camadas fotográficas. confor•
me especificado no ponto 1 ou 2,
caracteriaado pelo fato do coaante
ser da fórmula:
Fórmula publicacta no D. Of . de
4 de março de 1966, na miai X- e
X1' cada um, representa um grupo
'
de ácido
sulfanico ou um átomo de
hidrogênico, X2'. cada um, representa
um grupo de ácido sulfenneu ou um
grupo amida de-ácido sulfeanco. R3
e Rr, cada um representa um meti.
cal cíclico, contendo, pelo menos, unta
cadeia do benzeno„ á qual está ligada
a ligação azo e A' representa um radical de uma (liai/lida de ácido ored•
nico, pelo menos dibásico, ligada a
R3 e 13' pelos átomos de nitrogénio.
4 — Camadas fotográficas. conforme especificado no ponto 3. caracterizadas pelo fato do corante ser de
fórmula:
Fórmula publicada no D. Of de
4 de março de 1966, na qual X, e
prescrita um grupo de ácido sulforaca
ou um átomo de • hidrogênio, X2 representa um grupo de ácido sulfônici
ou tan gru po tinida de ácido salf3nico e NH-A-IIN representa o radical da diamida de um ácido diba.•
sie° eneo número inteiro 1 ou 2.
Finalmente, a depositante reiviniiva, de ac'rclo com a Convenção Internacional e de conformidade com
. o artigo 12 do Código da Propriedade
Industrial, a çaioridade dcaeorresp ardente pedido depositado na Renartição de Patentes da Suiça: em 22 de
julho de 1969, sob' o n 9 3.382-60. .
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MARCASIDEPOSITADAS
á
Termos na. 724.657 e 724.658, de
16-11-1965
Eisemann G. M. B. Ha
Altmanha

PRORROGAÇÃO

Eisefnann
•
Classe 8 •
Para distinguir artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral, artigos domésticos, aparelros e artigo. para instailações 'elétricas e hidráulicas; aparelhos
t/etromecanicos para automatização . in• dustrial; Instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para automóveis;
aparelhos e acessórios de rádios: . riparelhos- e iastrumentoa a aparelhos para
/1ns úteis; instrumeatas cientl%cora acendedora*, acendedores elétricas, acumuladores elétricos, a pitos, annaaderea de
plk aquecedore,. abat-foun; alto-falaniam,. antenas, acumuladores, amplcado• res, anemómetros, ar:apertar:aros, assadeiras elétricas, adaptadores de microscópios, agulhas para fonógrafoa, aquecedores de ambiente, aparelhos- de , contraia e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros; locais, aparelhos de libações para banheiros, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta teia
sio, aparelhos automáticos para descarga de água, aparelhos de alarme,
eparellos de aquecimento central. apv
relhos de aproxiniaçáo, aparelhos •para
arquaaçáo Je volumes, balanças, batedeiras, batedeiras para refrescos, bate.
deiras para liquidas e massa, bules elétricos, 'aobinas para rádios e aeleviabes
,businas, baterias, baterias elétricas. barómetros, oasaolas bobinas, balcões frigcriticor. aparelhos para bordar, apa•
relhos para banho de ar quente, ..hu•
veiros elétricos, coque 'Jeiras churras.
' çueiras clétricas, campainras elétricas.
• chaves elétricas; chaves automáticas.
chaves para antenas e fios terra, contactos élétricos, candelabros, chaves de
:alaaancas, chaves- de tomadas, comutado-es rafereira• elétricas :compassos
'cantaras frigorificas, caixas-de descarga
para vasos sanitarios, aparelhos para
cortar 'pães, cafeteiras automáticas.
chass:s; condensadores, condensadores
para, vapor, colimadores, aparelhos cor
tadores de 'aios. cabos e condutores elétricas, :ontadores de rotação compressores. ináquicas cinematográficas. instrumentoS de calcular, chicotes para
autcmaveis. cronôMetros, aparelhos ca
libraaores, aparelhos' cinematográficos
aparelhos de contrôle de-sons aparelhos
de comunicação interna discos grava
dos . • diais duchas, despertadores. coce
• radeiras. expremedores elétricos estu
fas. exterilizadores. esquadros de aço,
esquadros de agrimensor extintores de
incendasa. saarelaos para espremer fru
tas e legumes. escalas indicadoras de
maré, eletaimetras de q uadrantes exaustores, estojos para filtros Corn torneiras

Isiduatrial. Da data da publicação começará. a
apagarão apretentar suas oposições no Deartamerita
pielfucticados com a concaasão do registro requerido

Pain

faróis, faroletes, fogões, fornos e foga•
Classe 10
reiros eletricoa, fios para eletricidades, Aparelhos para maasauens:, aparelhos
fios tema, ferros eIttrioaa de engomar e para o estamento dos pés e das mãos
'
pastar, aferros comua* a carváo, ferroa
Térmo n.° 724.660, de '16-11-1965
•ltarleos • par-a soldar, ievedores, fusi.
vela filmea • avelados, Mamas elétricas, Cooperativa Habitaatonal do Estado do
" Rio de janeiro Limitada
filtros : t &leoa para motores, aparelhos
CHERIJA R.1;
de freauancia modulada, fonógrafos, f i
métrica; focalizadores para cama--tas
-•• Rio de Janeiro
raa fotogaáficas. faladeiras, garrafas térmicas, geradores automáticos, geradores
estáticos e eletranicos de alta frequineia que funciónara assm válvulas para
aquecimento, por dielatrico e' indução,
fitas magnéticas, aparelhos para gás engarralado e aparelhos de inversão, reliógrafos, bidrómetroa, holofotes para
Classe 50
automóveis, interruptores, isoladores lia'
presa-ores, aparelhos de intercomunica- Prestaçao de serviços a seus associados
relativos a agcisição dasterrenos e à
çáo, indicadoras de nivela imana perma•construção de casas próprias
nentes para rádios, aparelhos de gás
—
neon, gravadores de fitas, gravadores
• raiano a' 724.661. de 16-11-1965
de discos, isolantes elétricos, isoladores
de cortante, intermediários para filmes. Frigorifico Fazendairos Reunidos S.A..
R:o Grandt do Sul
ltunpadas, trinetas, liquldificadorea lupas, lampeõea, lustres Jantes aParelhcas
luminoaos, aparelhos de luz fluorescenIPR ORRO GA CAO
te; limpadores- de para-brisas, lanternas
portáteis e lanternas de mão, luzes trazeiras para veículos, microacópios, macrômetros, manômetro*, mostradores.
de rádio; microfones, medidores de
roscas, medidores de intervalos, miras
INDUSTRIA BRASILEIRA
de qualquer graduação, aparelhos de
medição, massaricoe, raivais de ferro,
níveis de agua para caldeiras, apareCaasse
• 41
lhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, misturadores Para ba- Salsichas, Salames, salaman, mortadela;
nheiros painéis de carros, .para-raios tripas salgadas e secas, litigas aframbiaplaga, pardmetrcas, panelas elétricas, pa- das frescas e secas, •arinhas de carne,
nelas de pressão pistolas de pintura ôsso e sangue. Conservas de carne,
pick-ups, pilhas sêcai elétricas, prumos. carfies frigorificadas ou congeladas.
pantógrafo; pantômecros,_ pirómetros lainservas ae frutas. Passego, maçã.
periscópios. potenciómetros, quadroa de laranja, algos, paras, morangas, abacaxi
comando, instrumentos para medida e manga, caXi e goiabas. Conservas de
contróle- para mecânicos, relógios de legam2s. Ervilhas pepino, palmito e vaágua, revólver para pinturas, projetores gem. Produtos sumos: Banha, linguiça,
cinematográficos, pince-nez, aparelhos presunto, bacon, chouriço, toucinho,
de refrigeração, refrigeradores. réguas
-. orelhas rabos, pés e lombo
de aço, rádios, refletores, reatores re
laia, receptores. regadores automáticos
Termo n. 9 72-1.662, de 16-11-1965
relógiós, relógios de ponto e de 'tncra
Sempre S.A. 'Administração . de
redutores, resistências elétricas, registro,
Seguros
para água, registros para canais e comGuanabara
portas, receptores de sons reatores. rea
toras para; luz Ruotescente; reostatos.
registros para vapor, registros para
aidé oara Sanheiros. para aparelhos be
bedouros. para lavatórios e para pias.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
secadores para cabelos, quebra-luzes
sorveteiras.' sincronizadores, sextantes
Classe' 50
selecionadores, sifões, ' sereias de alarme
ia 'classe
.
aparelhos pa-a soldar, soquetes. sinalai
roa reguladores automáticos ou não ^
Termo o.° 724.664 da 16-11-1965
aparelhos televisores telelupas. telóme•
C. Conradyt
trds ton.adas. : telescópios, teodolito,
Alemanha
.
termametras. tomadas de corrente apa
_
relhos de elégrafc:asem fio. transforma:a
dores trenas torneiras de alia r;ressa,i.
ÃO
PR ORR (1 C
torneiras com dispositivos para aqueci
mento de água. .telefones, telescópios
r-ansmssores toca •liscos atitomhtico,
ou não aubos . concluas. tarnanais cava
haterias. ‘ voltimetros, ventiladores vá!
valas, válvulas de reduiaio . válvula!
para rádios aálvillas p ara agua azava
ias de ,descarga a pressão válvulas -1
comportas velai para filtros ap,aerria
_ Classe _8
transistores anaralluaa de trammassr,
aartieus da classe
recepção de sons e tripé.

ERla

Fill.FAR

Termo n°724.663, de 1,5-11-1Q65
Sempre S.A. Aanansira;ão de
Seguros
• Guanabara
•

SEMPRE S. A.
ADMINISTRAÇÃO
DE SEGUROS
'Nome Comercial
Termo na 724.665, de 16-11-1965
C. Conradyt
Alemanha
•
•
211ORROGAÇ I c›

•CONRADTY)
••

Classe 31
Arados da C13àSe

'riamos ns. 721.666 e 72-1,667, de
16-11-1965
• C: Conradyt
Alemanha

•
.13r on: oga&

.

Classe 47
Artigos da classe
Classe 31
• Artigos dd classe
Tèrmo n.0 724.668, de 16-11-1965
Chocolate Pr:nk S.A.
•
São Paulo

SEMPRE

*-1 Vgg

Classe 41
Bombons
Termo na 724.670 da..16-11-1965
o. Chas. Pfizer & Co., Inc.
; Estados Unidos da América

CETABLET
ClaSse 3
Um preparado farmacêutico I

2016 Guart&-feira 27

DIÁRIO OFICIAL ( Seção III)

Abril de 1966
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Publicaçáo feita de acOrdo com o art. 130 do Código. da Propriedade Industrial. Da data da publicaçao começas*
arra o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas OpOSIÇÕeS ao Departamento
Nacional d.: Propriedade adusta:ai aquèlcs , quo se julgarem prejudicados com a C911~ da sniistro leMarrleO
•

Termo n. 9 724.669, de 16-11-1965

Chocolate Prink S.A,
'o Paulo

tos tomadas, transformadores, válvulas
sara rádio, vaiadas para aparei% de
televisão, reatiladores e vokunctros
sueca& ceroulas, colarinhos, cueiros.
mios. casacos, thineios, dominas. cenar.
seis. fantasias, fardas para militares. .a.
egiais.'fraidas. galochas, gravaras, gor.
ass logos de %gene. jaquetas, laques
usas, ligas, lenços, mantós, metas
saias. mantas. mandrião. manilhas. pa
eté4. paias. penhoar, puiover. pelerinas,
magas ponches, polainas, pijamas. pu.
altos. perneiras, quanonos, regalos,
rc" de chambre , rauaão, sdaretudos
susteres, aborta, sunga atolas ou alada,
mies, .toucas, ft:barres, ternos, unasonatas e vestido?
Tèrmos ns. 724.674 e 724.675, de
16-11-65
Padorga — Ccmpanh a Paulista de
Admini.stração e Organiznçâo
São Paulo

Classe 4$
Bombons
Termos na. 724.671 a 724.673. de
16-11-1965
Mesbla S.A.
Guanabara

PADORGA
Indústria 13rasfieins

Teimo n.° 726.677, de 16-11-65
Isolastes Térmicos
Rio de Janeiro

Cemepe Comárcio
Rcprostnt...çaii: Ltda..
Nome comercial
- ferrar) n.° 724.683, de 16-11-65
Indústria e Comércio Iguaçu Ltda.
Rio de janeiro

.Classe 3-)
Hidro-silicato de cálcio, obtido por
reações e fibras minerais, em placas.
tubos, peças especiais ou massa, para
Isolamento térmicos de médias e altas
temperaturas
Tenno a.° 724.678 de 16-11.45
Condominio do Edigicio Itaocara
.
Guanabara
•

Ectiiicicagtacwom

Classe 38
Imp-essos de uso da firma, duplicatas,
faturas, notas fiscais, papéis de correspondência e contabilidade; e títulos
impressos
• Classe 33
Classe 50
findo de estabelecimento
Administração de bens e valores móveis
Indúst;i*, .itrasnetra
Termo n. 724.679, de 16-11-65
e imóveis, de .propriedade de terckros,
participações em sociedades qualquer Riema Comércio e Indústria de Produtos
. Classe 6
Quimicos Ltda.
Magienas de costura e bordar domésti- que seja a sua forma jurídica, mediante
Guanabara
cas e comerciais; máquinas de lavar subscriçao de ações ou de quotas de
roupa: máquinas de secar roupa; e
capital, dirigir e aconselhar financeiramáquinas de lavar louça
mente sociedades comerciais ou indústrias mediante contrato; corretagens e
Classe 8
,Refrigeradores. congeladores, aparelhos
comissões
de ar condie t imndo bebedouros e
Termo a.° 724.676. de 16-11-65
ventiladores
Temporal S. A. — Indústria de
Classe 18
li
l. n 21.5f
.
Isolantes Térmicos
Para distinguir A,.endedores elétricos.
Para distinguir armas e munições de
Rio de Janeiro
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe
guerra e caça: Alfanges, arpões, balas,
dartros, amplificadores para Mins
baionetas, canhões, carabinas, chumbo
aparelhos de iluminadio. aparelha • de
para caça, cartuchos, dinamite, apoieteleviato. aparelhos de ventilado para
tas, explosivos, espingardas, fiais, fogos
edificlos. aparelhos elétricos para ba.
de artifícios metralhadoras. Pistolas,
abo. aparelhos eletro-dinamicos. impa.
pólvoras, punhal e sevo/ver
relhos para barbear, aparelhos para ia&
para
ao
talacões . telefemicas. aparelhos
rermos na. 724.681 e 724.682. de
datar ou secar cabelos, aparelhos pare
16-11-65
,
pasteurizaçao de leite. aparelho. .para
Casaste Comércio e Representações
torrar pão, aquecedores tlatricos.
Ltda,
Guanabara
radores de pó. benjamim. bobinas ele.
tricas. caixas de derivação. campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos. conectam, enceradeiras ta.
tufas de aquecimento, estufas Para coa
servas alimentos, estufas para secar ron.
paa ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de agua, fogareiros elé.
micos. %gaga, fôrnos, gabranómetros.
Classe 33
nivel de água. Instrumentos raedidure.
sse 31
Representações. consignações e iratermede energia elétrica, instrumentos telef6&ação de negócios
niccia interruptores, irradiadores, alm- Hidro .silicato de cálcio. obt'do por
reações
e
finas
minerais.
em
placas.
Classes:
32. 33 e 50
padas, liquidificadorcs. muni-metros
crolones.- pick-ups, pilhas elétricas. re- tubos, peças especiais ou massa. para. !Representações, consignações) e intermeceptores de rádio, refrineradores. retais- Isolamento térmicos de , médias e altas l iacão de negócios. Publicações. lartemperaturas
•
p resos e, cartazes em geral
relógios, recantos, telefones, tampada.

RIEMA

AI

Termo n.° 724.680, de 16-11-65
Cema pe Comézcio e Representas&
Ltda.
Guanabara

C
Classe 18
Para distinguir armações e munições de
guerra e caça: Alfanges, arpões, belas.
baionetas, canhões, carabinas, chumbos
para caça, cartuchos.. dinamite. espoletas.
explosivos, espingardas, fuzis, fogos de
artificioa. metraLladoras. pistolas. Pólvora, punhal. rvulver
Teimo n.• 724.684, de 16-11-65
Triplex — Arquitetura, Construção e
Decoração Ltda.
Guanabara

TRIFItEX
Classe 33
Arquitetura, construção e decoração
Termo n.° 726.685, de 16-11-65
Tah Magazines S. A. — Comércios
Indústria
Rio Grande do Sul

rAmoffisiZ
Classes: 12, 13, 22. 23, 24,.25, 28, ze
30, 32, 33. 34, 25, 36, 37, 44. 48 e 50
Botões, alfinetes comuns, fechos corra.
aços e demais miudezas de "armarinho,
— Joalheria e artigos de metais prado.
semi-preciosos e suas imitaçõea
— Pias em geral paia tecelagem e para
USO comum. Linhas de costura, • pata
bordar, pare tricotagern, exceto bar.
bante. — Tecidos em geral. -- Artefam
tos de algodão, cãnhamo, linho, luta.
outras fibras. — Imagens,
seda, lã
gravuras, estátuas, estatuetas, estampes.
manequins e análogos. Quaisquer obras
de pintura e escultura. — Artefatos e
produtos acabados de origem animal
vegetal ou mineral, artefatos de suba
saneias quimicas. — Escovas COMUns,
espanadores e vassouras. — Guarda_
chuvas, bengalas e suas partes inter
sanita. — jornais, revistas e publicam
ções em geral. ' Álbuns. Programas

t

ir
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Publicação !alta de acOrdo cora o art. 130 do °Migo 4da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
N correr G prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durartte tese prazo poderão apresentar nas oposições
ao DepartamentO
&acionai da Propriedade - Induatria/ aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão d.o registro rxqueride
r'diofõnicos.• Peças teatrais e cinemato't ermo n.° 724.687, de 16-11-65
• Termo n.° 724.689, de 16-11-65
bante. - Tecidos em gerai. Artefagráficas. 7- . Atividades recreativas. - Taft .Magazines S. A. - Comércio e
(Puarrogação)
tos de algodão, cânhamo, linho, luta.
Tapetes, cortinas e panos para assoaIndústria
Laticínios Leca Ltda.
seda, lã e outras fibras. - - Imagens,
lhos e paredes.' Linóleos, oleados e .en' Rio Grande .do -Sul
Guanabara
gravuras,- estátuas, estatuetas, estampas,
tarados, inclusive para instalações h -oe- manequins e análogas. Quaisquer obras
pitalares..- Couros e peles preparados
de pintura, e escultura. - Artefatos e
ou não. Artefatos de couros e peles.
RORLR
rarrotPmr:414,91,5
m animal,
produtos acabados de orige
- Artigos de vestuário, de tbda sorte,
vegetal ou mineral, artefatos de subs. inclusive de, esporte e para crianças
tâncias químicas. - Escovas comuns,
.(fraldas, cueiros) . - Roupa de cama
espanac3ores e ;vassouras, - Guardae mesa, inclusive cobertores. Toalhas de
chuvas, bengalas e suas partes integtt4tr -me*,
uso pessoal, panos de prato e análogos.
PELOTAS R.G.S.
rantes. • - Jornais, revistas e • publicaNome
comercial
.- Tabaco manufaturado ou não. Artições -em geral. Albuns. Programas ra-gos para fumantes, exceto papel (classe Classes: 12, 13, 22, 23,- 24, 25, 28, 29
diofônicos. Peças teatrais e cinemato16-11-65
Termo n.° 724.690'
38) . -.7 Perfumaria, cosméticos, .den- 30, 32, 33,' 34, 25, 36, 37.. 44, 48 e 50
gráficas. Atividades recreativas. Prorrogação) 'tifricios, sabonetes' epreparados para Botões, alfinetes comuns, fechos corre- Confecções de Roupas .Souza Machado Tapetes, cortinas e panos para assoao cabelo. Artigos da -toucador e esco- diços e demais miudezas de armarinho,
lheis e paredes. Linóleos, oleados e enS. A.
vas para os pentes, unhas, cabelo e - Joalheria e artigos de metais preciocerados, inclusive' para instalações hosGuanabara
roupa. - Bilhetes de loteria, cabogra- sos, seu:it.-preciosos e • suas imitações,
pitalares. •- Couros e peles preparados
mas, cartazes, literais de - propaganda, - Fios em geral para tecelagem e para
ou não.' Artefatos de couros e peles:
cheques, escapulares, notas promissórias uso• comum. Linhas de costura, para
PRORROGAÇÃO
- Artigos de vestuário, de toda sorte,
bordar, para tricotagern, exceto barinclusive de esporte e para crianças
Termo n,° 724.686, de 16-11-65
bante. - Tecidos em geral. .7- Artefa(fraldas, cueiros) - Roupa de cama
. Taft Magazines S. 'A. - C,Ofnércio
tos de algodão. cânhamo, linho, juta, " CONRCOO S. L. •
e mesa, inclusive cobertores. Toalhas de
Indústria
seda, lã e outras fibras. - Imagens,
uso pessoal, panos de prato e análogos.
Rio Grande do Sul
gravuras, estátuas, estatuetas, estampas,
- Tabaco manufaturado ou não. ArtiInduatria,
Brasileira
manequins e 'análogos. Quaisquer obras
gos para fumantes, exceto papel (classe
de pintura e' escultura. - Artefatos e
38) . - Perfumaria,' cosméticos, denClasse 36
produtos acabados de origem -animal,
tifrícios, sabonetes' e preparados para
vegetal ou mineral, artefatos de Sutis' Para distinguir: Artigos de vestuários o cabelo. Artigos de toucador e escotâncias químicas: Escovas comuns, e roupas Seitas em geral: Agasaihos, vas para os pentes, unhas, cabelo e
espanadores e vassouras. - Guarda- aventais, alpargatas. anáguas, blusas. roupa. - Bilhetes de loteria, cabograchuvas, bengalas e suas partes Integ- botas, botinas, blusõek, boinas, baba- mas, cartazes,', literais de propaganda,
rantes. Jornais, revistas e publica- douros, bonés, capacetes, cartola', cara- cheques, escapulares, notas - promissórias
ções em geral. Álbuns.. Programas ra- puças, casacão, coletes, capas. chatas, •
anic
Termo n,° 724. 692, de 16-11-65
diofónicos. Peças teatrais e cinemato- cachecols, calçados. chapéus. , cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças Taft Magazines S. A. - Comkcio e
aaases: 12, 13, 22, 23, 21, 25, 28, 29 gráficas. - Atividades recreativas.
Indústria
Tapetes,
cortinas
e
panos
para
assoade senhoras e de crianças, calções, cal- ,
30,-32, 33, 34, 25, 36, 37, 44,48 e 50
Rio Grande do Sul
/hos e paredes. Linóleos, oleados e en- ças. CarniSas, camisolas, camisetas,
Botões, alfinetes comuns, fechos corre- cerados, inclusive para instalações hos- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
riços e demais miudezas de armarinho, pitalares. - Couros e peles preparados saias, casacos, crinelos, dominós, achar- Joalheria e artigos de metais precio- ou não. Artefatos de couros e, peles. pes, fantasias. fardas para militares, cosos, semi-preciosos e suas imitações, - Artigos de vestuário, de tôda sorte, tegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- Fios em geral para tecelagem e para inclusive de esporte e 'para crianças ros, jogos de 'ingeria, jaquetas, laquka.
uso comum. Linhas de costura, para (fraldas, cueiros). - Roupa de cama luvas, ligas. lenços, .mantós. meiaa
,
bordar, para tricotagen, exceto bar- e mesa, inclusive cobertores. -Toalhas de malta', mantas, mandrião, mantilhas. pabante. ,-- Tecidos em geral. - Artefa- uso pessoal. panos de. prato e análogos. letós, palas. penhoar, pulover, palatina',
;CIIRITIBA-PARANÁ4
_a
tos de algodão, cânhamo, linho, juta, - , 'Tabaco manufaturado ou não. • Arti- peugas, pouches, polaina., pijamas. puMa, /á e outras fibras. - Imagens, gos para fumantes, exceto papel .(classe nhos, perneiras. quimonos, 'regalos, Clames: 12„ 13, 22, 23, 24, 25, 28, 29
30, 32, 33, 34, 25, 36, 37, 44, 48 e 56
gravuras, estátuas, estatuetas, estampas, 38). -- Perfumaria. cosméticos, deismanequins e análogos. .Quaisquer obras tifricios, sabonetes e preparados para robe de chambre, roupão. sobretudos, Botões, alfinetes comuns, fechos corresuspensórios, saldas de banho, sandálias
de pintura 'e escultura. - Artefatos e o cabelo. Artigos de toucador e esco- sueteres. aborta,' sungas,
atolai ou dacks ciços e demais miudezas de armarinho,
produtos 'acabados de origem animal, vas para _os pentes, unhas, cabelo e
- joalheria e artigos de metais precio. touca, turbantes, ternos, uniformes
vegetal 'ou mineral, artefatos de subs- roupa. - Bilhetes de loteri ,
a cabogra1
sos, semi-preciosos e suas imitações.
e vestidos
tancias químicas. -- Escovas comuns, mas, cartazes, literais de propaganda,
•••n•• -7-'Fias em geral para tecelagem e _para
espanadores e vassouras, -- Guarda- cheques, escepulares, notas proihissórias
uso comum. Linhas de costura, pare
Termo n.° 724. 691, de 16-11-65
., :chuvas, bengalas e suas partes integTakt Magazines S. A. - Comércio e bordar, para tricotagan, exceto bal.Téreno n. 724.688, de 16-11-65
- ramas. - Jornais, .revistas e .publicabante. -- Tecidos em geral. - Artefa,
-• Indústria ,
Agro-Industrial Mohr Ltd,
ções em geral, Álbuns. Programas iatos de algodão. cãnhamo, linho, luta,
:
Rio
Grande
•do
Sul
Rio
Grande
do
Sul
'
• diofõnicos. Peças teatrala e clnematoseda, 'lá e outras fibras. - 'Imagens,
• gráficas. - Atividades recreativas. =gravuras, estátuas, estatuetas, estampas, 41"11
Tapetes, cortinas e panos para assoamanequins e análogos. Quaisquer obras
. lhos e paredes. Linóleos, oleados e eisde pintura -e escultura. -- Artefatos r
,. cerados, inclusive para instalações boaprodutos acabados de origem anima/.
pitalares. - Couros e peles preparados
vegetal Ou mineral, artefatos de suba,
na não. Artefatos de couros e peles.
tAncias quicas. - Escovas . comuns,
-• Artigos de vestuário, de tõda sorte,
-0.4tÉk
espanadores e vassoura.). - Guarda- •
Inclusive de esporte e para crianças
chuvas, bengalas e suas partes integCIllt
IT
I
IIA.PARANK
(fraldas, cueiroe). - Roupa de cama
rantes. Jornais, revistas e publicae mesa, inclusive cobertores. Toalhas de
• ções em geral.. Alb.ins. Programas te- usc pessoal, panos de prato e análogos.
Classes; 12, 13. 22, 23, 24- 25.28, 29 diofónicos. Peças teatrais e cinemato...
Tabaco manufaturado ou não. Arti48
e
50
44,
30, 32,' 33, 34, 25, 36, 37,
gráficas: - Atividades recreativas. gos para fumantes, exceto papel, (classe
Tapetes, cortinas e panos para assoaBctões,'
alfinetes
comuns,
fechos
corre_38) . - Perfumaria, cosméticos, dendiços e demais miudezas de armarinho. /hos e paredes. Linóleos, oleados e en• tifrícios, sabonetes e preparados para
cerados, inclusive para instalações hos- Joalheria e artigos çle metais precio- pitalares.. - Couros e peles preparados
o. cabelo. Artigos de toucador e ascor,as: semi-preciosos e suas imitações.
, vás para, os pentes. unhas, cabelo e
- Fios em geral para tecelagem e para ou não. Artefatos de couros e peles.,
roupa. - Bilhetes de loteria,. cabograClasse', 11
uso comum. Linhas de costura,' para - Artigos 'de vestuário, de toda sorte,
mas, cartazes, literais de - propaganda,
. esporte e para crianças
bordar, pave tricotagem, exceto bar- Inclusive de ,
Cliiirra. Equeiras •aOrtátats
cheques, escapulares, notas promissórias

i
klaticinios teca -11;"-

-toso.
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Publicação feita de,acardo mut • art. 130 de (Migo da Propriedade Industrial. Da data. da publicação coraeçark a
torres Si Prazo de ia dias para o deferimento do pedido. Durante Lsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamentil
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a conce.saão do registro requerido
respondência.iiesenhadores. duplicado poras de metais preciosos. estatuetas godão de lã. dei inho, de . cànhamo, de
re: datadores. estoloS para desenhos. de metais preciosos, estribos de • cas- juta, séda natural OU . raion, tecidos de
estojos para canetas. estofos com minas. quinha, filigrama. fio . de metais mre- elásticos, de vidro, de viscosa; tule
Classe 50
emmadros. estoloa para lápis. espetos, ciosos, galão de ouro, guarnições de
estiletes Para papéis. furadores. htas metais preciosbs, imitações de metal Impressos em geral, papa:s de cartas.
para máquinas, de escrever. grafites precioso, mcensário de metais preciosos, papéis de escritório, papam da oficio,
nara lapiseiras goma arábica. grampea jarro de metais preciosos, jóias 4alsas de papéis para contratos e propostas, carfores. latim na gerai, lapiselrax. ma borracha dura de gata percha, jóias le tões comerciais, envelopes, prospectos,
Quinas vara apontar :apta. minas ceara insignia - de lapis • lazule,, de • luto, de recibos, faturas, notas, letras de camgrafites. minas para penas, maquinas de marcacite. de martim. de moedas. péro bio, notas promissórias. Multas societáescrever. maquinas de calcular. magui las de plaque e de parta, lantejolas de rios, planejamentos, promoções de vennas de sornai máciiiinas de multiplicar metais preciosos.. semi-pmciosos. orlas das, investimentos' e empreendimentos
mata -gatos porta anterrns. porta c 3rirn de prata, pás de metais 'preciosos. pa- de . qualque riaaturaza. transações imo.
oorta . lá pia. porta :canetas. porta litos de aurb. par .alusos de prata, pe- bilirlas. construções, projetos, plantas,
ramas. p rensas prendedores de papéis nas de ourp, pinças de metais preciosos. couposs.. debêntures, -cheques,
Perceve)°, Para Paneis perfuradores ponteiros. de refogais. porta frios, portapublicidade, -cartazes. taboletas e
Monas. raspadeiras de horroes.. srencils lapis. pratos. ~eiras. puxadores amapropaganda em geral •
oara marmagratoa tintas e tinteiros cl • os religiosos ' de metais preei0S06
Clame Sb
•
Classe ti
• rape. .sersnçs de chá, café de 'metal
de vestmirloa
Vidro comum, laminado. traaalhado preciosos abertas lamaddas. 'sopeiras Para distinguir: Artigos
roupas tetas em geral: Agasalhos,
em todas as • tormas e preparos vidra de metal preciosos, talheres de metais aventais, a percatas. anáguas, blusas.
cristal para . todos os fins; vidro ilidiu preciosos, tenazes de metais reciosos Dotas, botinas, blusões, bolsas, baba.
Min com telas de matai ou Composi- torniquerea para bolsas. turibulos. tUr touros. bones. capacetes. cartolas, carap
BRASJLEIRA
ções especiais: ampolas,• aquários. asmalinas 'e vsaso de metam preciosos, auças casacão, coletes, capas. chalea.
mcleira; ... almatarizes bandejas . cure.
:achecois. calçados, chapéus, cintai,
• semi-precamos e imitações
tas cadinhos, cântaros cálices, cenrro
cintas. combinações. corpinhôt, calças
. Clame 19
.
Classe 11
de rr/Jea cá psulas, copos. espelhos .:1=; :mas e ovos cm geral.. inclusive bialen
• senhoras e de crianças, ca l ções, calFerragens, ferramentas de toda especie !cariadciras. frascos Mamas para do es
.as camisas, camisolas, camiseta*.
cutelaria em gerai e outás angus de iõrmas para tornos hos de vidro ciar aa seda, animais vivos., oaamos, capri- :urra* ceroulas. colarinhos, cueiros,.
nos, galináceos e mama _
metal a saber; Micatcs, alavaneas; ar-1 ralas, garralões q mus. globos, haste
les. tantasias- tardas oara militares. coCiasse 15 5
latas
aaridores
de
l.
i
ei
'amos.
a:da-seiras,
fico
tiros
marnad
deLmeta
egials tra das. ,galochas., gravatas, go:.
ulaçõs
Para
alisar:mar:
Artefatos
de
ceamica.
arame Liso Ou tarpialm assadeiras, a,u nas, manteaueiras. -pratos pires . porta- por-amua, taiança. louça vidratia para .os, togas de tingem-me. laouetas. !anujá,
careiros; brocas, [ago.:ias. baixalas. jóias, paliteiros. potes. pendentes pe uso caseiro aparelhos de chá, de caté, avas. ligam . lenços. tnantõs- meias.
bandejas. bacias. ba'ales, bimbortiarem desta:5 saIaticiras serviços para . re de jantar, serviços de retrescos e da manas, mantas. mandrião, mantilhas. paa Pescos. saleiros, tubos. tigelas, traves• bules; caelinhom cadeados, castiça:3, co
tia:mias a- saber; abajures - de .1.dflpiilo, eths palas penhoar, tadover, palatinas,
.0emP
lampas, ponches. polainas. Pi tacusz Pu'
lheres para pedreiro" cor:antas, caiiides sas, vasca vasilhames vidro para
açucareiros. apanha-moscas, bamas de
chaves; crehiolam, chaves ne parámos draças. . vidro para relomos. • varetas. :ai: am bandeijas banheiras, lam amaras lhos. perneiras. quimonos, regalos,
conexões para encanamento, coaanas vidros para canta-amam. vidro para balá coajas, bules. macieira ', canecas mbe de chambre, roupão.• fobretudos,
caixas de metal para msr:ões, canos te
automóveis e Para bana-brisas c • castiçais, chavenas, centros de mesa ammensõrios saldas de banho. sandálias,
meteres. shorts. sungas, stolas ou slacks,
nriatl, :haves rie fendà chaves 1 - .51
rica' as
1
t aompeteira. cuaosé, descansos de porca
toucas- turbantes, ternos, ua1.
cabeções, canecas, aipos, cachem:as.
(lama escarradairas. esprema:ciam liaria
Classe 13
formes • vertidos
centros de :. mesa. coqueteleiras caixas Abotoatiores de sapatos de metais pre ! Vais, garra'as, globos. jard:neiras • jar• Classe 32
para acondicionamento de ai mamas. 't
caldeiróes, caçarolas, chaaaras, Caere' j manos. semi precimsem e imitmixis. • abra 1,s jamões. Iam:ri:das, lavatórios lei- Para 'distinguire Almanaques, agendas,
,ale:ras . de metais preciosos. semi • pr e 1 :ras. inaçantras -de porcelana, mante- anuários, álbuns impressos, boletins. caras, conchas coadores; distintivos. de
imos e sua im • taçáo para calos, Ad• 1 j.as, molheiras, moarmas, palita.ros tálogos. edfções impressas. folhetos: jota
bradiças; enxadas. enxadões. calcas reços de ramais preciosos. alarmos
1.c:tis:ais, p:aS, pires; polvilhadires; nais, livros impressos, publicações liapara
arreios
chos,
enfeites.
engates. esga.'
diamantes adiamos de metam preciosos I anta - facas potes, 'puxadores, recepta- pressas, revistas ,. •progránas radiofôniestribos, estérar para arreios, espiam- Maneies de adaremm de platina ala
cos, rádio-televisionados
deiras; :orméms. bicas, tarro para ao-tar varica de alfinetes de metais preciosos i . u:os, .sale:ros: serviço de 'chá; taças
Classe 48
capim ferro/bis, facas, facõrs, dm- aihnetes de adereços. de casquinha Ale 1 Jra cale, travessas,. . terrinas, onnois
Para distinguir: Pertumes. essências exduras ferro comum. a carvão, tênitemis. Plaq ue de • ou opei. aliança. aparelhos vasi.has, .vasas sanitários e sacaras
tratos, água de colónia, água de touca-.
funis.. termas par doces, freios aa para lavatórios de. metais preciosos 1Classe 12
estradas de temo. trigaleiras; gam.hcs semi-preciosos e unitaates. arame
Para distinguir: artigos de metal comum, dor. água. de beleza. água de quina
. grelhas garlios. ganchas para quadais Jlir0. argolas de metais preciosos. semi allinctes. agulhas. agulhas . para cro áglia . le rosas, água de a'tazema, água
gonzis para aarrmagaresi iasigniasr li- preciosos e imitaaÕas. amiantos para cite e tricô, canutilhos, colchetes, dedais, para barba. loções e' tônicos para os
mas, lâminas. broreirom latas de Imo; prata ed metal precioso. semi-precioso lias metricas, livelas, fechos cairela cabelos e para a pele. brilhantina, banmolas para; venezianas, martelos .taa e imitações, baixelas de metais premo ços. garras, grilas de metal par • en- dolina, - batons - cosméticos, tixadores
retas, matrizes: navalhas; paasapas, - sos. semimeciosos e imitações. balangan feites de vestidos, ilhoses, lantejoulas: le penteados„, petróleos. 'óleos para os
ui:mangas, presilhas. passadores
cabeio creme revanescente. cremes gergos, parafusos, picões, porta-gialor po. dans. bandeas de metais pmaioaos e uni
durosos e pomadas' para limpeza da
seiras, norta-pão, porta-jóias, paliteiros 'ações. aerloques, bijouterias.. borlas de
Termos ns. 724.700 a 724.704, de
pele a - maguilage - h-Dilatórios deso-51"k• panela-, rolem...is, ralos para p:as, rela- auropea borlas de prata para espadas
16-11-1965
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
. serviços de chá e caté. botões de (rimais preciosos brincos de
tes, amadoras,
Vilela ij C:a
e talco perfumado ou - não, laças para
serras. aerrotes, sachos, sacarrolha; te- orelhas brilhantes... broches. bules de
São Paulo
pestana e sobranceiras. prepadoa para
souras. talheres atihmt.'iras, torqueze, incuta preciosos. semapraciosos e imiembelezar cibos e olhos. carmim para
tenazes, travàcleiras, talai dt arame, tom tações. cabos 'de Metais preciosos semie rosto e para os láblos, sabão e creme
neiras, trincos, tubos para encananmnto preciosos • e imitações para guiada-sol
Para barbear. sabão liquido perfumado
trilhos para : pirtas de correr, taças. :rachemos de metais preciosos caixinhas
yo não, sabonetes, lentifocios em põ,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames de :Aias dica metais preadasas, carteiras
de metais preciosos.. semi preciosos e
pasta ou liquido. sais perfumados para
• e verruma
+lanhos . • pentes. vaporizadores de perfuamtações, castiçais para bengalas te
Classe 17
me: escôvas para dentes, cabelos. unhas
Artigos para escritório. almofadas para ramais preciosos. semi-preciosos e imie cílios, saquinhos periumado. preparacarimbos. abrrotadas para sintas. abri tações. castões para guarda chuva de
Indústria
Brasileira
los em pó pasta. liquido e tijolos
, deres ele cartas. amure" borrachas metais preciosos • semi-preciosos e iml
praa o tratamento das unhas. dissola.
bem fe para c.- mtabcrrào. borrachas para taa7ses. cinzeiros. . • colares. co • heres de
•
•
sentes e vernizes, reinovedores da :utiClasse 23
Colas, 1-inac4,á. para *senhos, coima metais preciosos dedais de . nreraia precanetas caneras tinteiro caneta, ceara ciosos- emblemas de alfinetes para so- Para ustinginr: feridos em geral, a mla. glicerina er isunada para os cabelos
desenho. cortadores de papei. carbonos ciedade. engates de jóias esmeraldas Ia gabem Brocados: casimiras, gaze de e preparados para descoloir unhas.
carimbo& cartenhadores. roia para Papel pidadas. espevitad. eiraS de metais pre Maiodào enip mas; pano Couro: teci Mio! e pintas ou sinais atificiais, óleos
aolad tas. alimpamos. cesto. pena
.coe- C1011011,, :araras de metais preciosos, es dos pláSticos em peças, tecidos de ai
para a pele.
•
Vralclas, cueiroo). — Roupa de cama
mesa. inclusive cobertores. Toalhas de
uso pessoal, panos de prato e análogos.
— Taba-o : manutaturado ou nau. Astia
gos para lumantes. exceto papel (classe
38). — Perlumaria, cosméticos, dentifrícios, sabe:matai e preparados para
o cabe lo. Artigos de toucador e escovas para os pentes. unhas, cabelo e
roupa. — ;Bilhetes de Icitnia. cabogramas, cartazes, literais de propaganda.
chegues. escapulares. notas promassónals
Termos na. 724.69'4 a 724.699, de
16-/1-65
Banco da Provinc a da Rio G:an:li.r do
- Sul E. A.
Rio Grande da Sul

e

PROVINCIA

:I ieLSTRIA

LEL
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Palsilcando reia de ',cerdo com o are. lett do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
lagrer o prazo de ei dfas pua o deferimento do pedido. Dtrrarite dm* proso poderão apresentar suas oposições ao Departamento
"demi da Propriedade Indastried núcleo que se julgarem Prejudicados com a concessão do registro requerido
•

rendo n.° 724.705, de 16-11-1965
Montevideo Mecânica Ltda. •
• Guanabara

MONTEVIDÉO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
1 Classe 21

iktcas. frutas em caldas. cristalizadas,
narzipan, pralines, torrai), confeitoa. crecne de goiabada e creme de banana miscelaneas. compotas de banana. comDotas em geral, laranjada e sorvetes'

tèrmo ro. 9 724.716, de 16 - 11S6S
Indústria de Produtos Alimenucioit.
•
Confiança S.A.
Sai.) Pauio

Termo n.9. 724.713, de 16-11-1965
Indústria de Produtos Alimentícios
• confiança S.A
São Paulo

Termo n.' 724.709, de 16-11-1965
Indústria de Produtos Alimentícios
‘. Confiança S.A.
S'ão Paulo

Artigos na class
Termo n. 9 724,.706, de 16-11-1965
tinãos Oliveira Comércio e Indústria
Sociedade Anónima
Minas Gerais
INDUSTRIA BRASILEIRA

FINÍSSIMA AGUARDENTE
DE CANA
Am 44' Go. Lown
ar 1~ •D 4.••
•••••••n D.O DiD
MO GB •••••••

Indústria de Produtos,
Alimentícios
Confiança S/C
' Nome Comerc'al
Termo n.9 724.710, dc 16-11-1965
Indústria de Produtos Aluna trios
Confiança S.A.
szo Paulo

Classe 41
Bananadas

41
Balas •

• Cl asse

Termo n.o 724.714, de 16-11-1965
Indi s. ti-ia de Produtos Ali---- •-s
'Confiança S.A
.
São Paulo

Termo n.9 724.718, de 16-11-1965
Indústria de Produtos Alimentícios
—onfiança S.A. •

R53tTrL,.'

mesa

5

2 g"P.so

InstA0s OLIV1011Ã

C9.1552. E

São Paulo

•

SALA

AP/1Z

ArAcArigiA.,
MA,

.

•VIN D• Ott6ASO 414 n Cti•. DD,

IA

BANAM/A- Mn:AS

AN1Z

BALA

~ZOO*

ã ;Irgaile".
.411

"AC"
'

IENtaln

fa

_Classe 42

a

Aguardente de cada

SLA
A9ACAX n ã

4'f'"ga

Termo n. 9 724.707, de 16-11-1965
Indústria de Produtos Alimentícios
Confiança ,S.A.
São Paulo

),masnelsal.--

AaNcam

Classe 41
Sinal de propagand

Classe 41:

Termo n.o 724.711, de 16-11-1965
Indústria de Produtos Alimentícios
, Confiança S.A
São Paulo

'Termo n. 9 724.715, de 16-11-1965
Indústria de Produtos Alimentícios
Confiança S.A.
•
São Paulo
•

Balas

00~1111

•

Classe 41
• Balas
Termo n.9 724.719, de 16-11-1965
Indástria de Produtos Alimentícios
Confiança S.A.
São Paulo

Ç.7
allt~
lifitt~

.ir-RINKOW

0111tut.IL,

.V.9K-1.1t0

Vie.ke0e

—.0•10001I

MORmin''*
IRIRRearz?

lis
...w11101l

Classe 4'
Termo n. o 724.708 dc 16-11-1965
Indústria de Produtos Alimeníicios
Confiança S.A..
São Paulo
.

PRETO

Classe 41
Ralas. bointx-ms,. doces carameios. bis.
coitos. bolachas. chocolates em tabletes
em pó. geléia de trutas e de Mo- .• çtó. mel de abelha bananada tigarta
ctoJes em massa de ameixa. uva
oeras. maçã. cacini. caiu. abóbora. ha.
rata doces. abacaxi. mamão bacuri maracula inhoricaba. goiabadas. pitanga
carambola. tamarindo. creme de leite
doce de leite, coalhada. essencias para
-.Ata e doces, passoca. amendoi m cée s.
;egarta. marmelada. uoiabada. trutas

Biscoitos
. Termo n. 9 724.712, de 16-11-1965
Indústria de Produtos Alimentícios
Confiança S.A.
- • São Paulo

Classe 41
Balas
Termo n.o 724.717. de 16-11-1965
mústria de Produtos Alimentícios
Confiança S.A
São Paulo
.- •

Classe 41
Balas
Termo n. 724.720, de 12-11-65 i
ECO — Engenharia, Comércio, bina.
• tria, Representações Ltda.
'Rio de Janeiro.,

c

a
UM
pPecuTO

Classe 41
Expressão

Classe 41
Balas •

Classe 16
%mento, portas, janelai
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EPOSITADAS

O
-

e

Industrial.
Da data da publicação começará a
do Código
feita de acôrdo com o art. 130
Publicaç: O' feitaPropriedade
Scout o Prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao DepartamentO
11=1~ da Propriedade Incl uttrial aquelei que ae julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
0.

estradas de ferro, frig:deiras; ganchos,
Termo n.9 724.721, de 16-11-65
Esquema — Produções Artísticas Ltda. grelhas, garfos, ganchos paia quadros
gonzis para darruagens; insígnias; liGuanabara
mas, lâminas, liroreiros, latas de imo:
jarras; machadUsha.s, molas para porta,
ESQUEMA:
molas para venezianas, martelos darretas, marrizes;-navalhas; puas; pás, preProduções
Arttsticasgos, parafusos, picões, porta-gelo; oo,
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
:Ciasse 32
panelas, roldanas, ralos para pias,. rebiálbuns, 'almanaques, tes, regadores; serviços de chá e café,
Para distinguir:
anuários, boletins. catálogis. jornais. serras, serrotes, sachos, sacarrolha; teliwoa peças teatrais e canmatograh souras, talheres, atlhadeiras, torgueze,
cas, programas de rádio t televisão tenazes, travadeiras, telas dt arame, torpublicações, revistas, folhinhas impres neiras, trincos, tubos para encanamento
sas e programas circenses
trilhos para pirtas de correr, taças,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
Termo n,'724.723, de 16-11-65
e verruma
Sotto Maior S. A. Tecidos e
Armarinho
Termo n,° 724.724, de 16-11-65
Guanabara
AP — Assessoria F nanceira S.-, C.
São Paulo

Termo n.° 724.732. de 16-11-1963
Haroldo Ferreira
••
Guanabaar

para-lamas, para-brisas, pedala pantões
.odas para bicicletas,, raios puta otc,ele-as. reboque, radiadores para veiculas
-talas para veiculas. selins. a•Ic cios, ti.
cantes para veiculas. vagões. veiocipetes. varetas de contrôle do Ougados e
icelerador. tróleis. tneietbus varaes de
carros. Toletes para carros
, Termo n. 9 724.727, de 16-11-65
SIG —.Fertilizantes Quim:r.os S. A.
São Paulo

/*
#tb

cy-

PAPEL .NOEL
INDÚSTRIA BRASILEIRA .
Classe 33
Titulo
Termo n.9 724.733, de 17-11-65
Berlinda Tranzportes e Turismo Lulas
Bahia

4Z)CJ/
.43

BERLINDA

•

SALVADOR.—

k/

A F- Assessciria Financerri

B.

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Tèrmo n.° 724.734, de 17-11-65
Neusa S. Novaes
'Bahia •

Nome comercial

Termo n.° 724.728 de 16-11-65
SIG — Fertilizantes Quim:cos S. A.
Classe 33
São Paulo .
Sociedade de financiamento e assessoria à‘ indústria e ao comércio
• Termo n. 9 724.725, de 16-11-65
'Classe 23
Ancora -- Indústria e Comércio Ltda.
111"°' Para distinguir- <.tecidos cm geral, teci' São Paulo
dos para confecções em geral para
tapeçarias e para artigos de 'cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casaniras, fazendas e tecidos de
lá em peças, juta, lersey. linho, nylort.
paco-paco, percal na. rami, rayon, sccla
if)mb>i
natural, tecidos plásticos, tecidos imperIndústria Brasileira'
meáveis, tec:dos de nano couro,
veludos
Classe 36
Térmo n.° 724.722. de 16-11-65
Ca'oçados em geral
Aparecida Quirino
São Paulo
Termo n.° 721.726, de 16-11-65
Patinhas — Mecânica de Automóveis
Ltda.
São Paulo

S 0.S.Querino

Classe 11
F.erragens, ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris art:gos de
Metal a saber: Alicates, alavancas. ar- mações de metal, abridores de latas
arame liso Ou farpado, assadeiras. açucareiros; brocas, bigornas. baixelas.
-News. , bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres.
bules:, cadinhos, cadeados, castiçais, Co- .1heres para pedreiros correntes, cabides
chaves; cremones. *chaves de parafusos.
..conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões canos te
mearl, chaves de fenda chaves isglesa,
cabeções, canecas. cipos, cachepots.
centros de mesa:., coqueteleiras caixas
.para acondicionamento de - al:mentos,
caldeirões, caçarolas,' chaleiras, __cafetei• ras, conchas coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões. esferas.
engates, esgu:chos, enfeites para arreos
• estribos, esferas para . arreios, espuma.:
• deitas; forrner=s. foices. ferro para cortar
capim, ferrolhis, facas,, facões, fecha.
duras ferro comum a carvão, %meeiras
funis, fôrmas para doces, freios para

Indústria Brasileira
Classe 21
Para . distinguir: Veiculas e suas partes
nteqrantes: .Aros para bicizietas. atito
nôvcis. auto-raminhtles. aviões, amor
'credores.. alavancas ie câmbio. parcos
treaues. braços para . vetrulos
tas. carrinhos de mão e carretas ^Arai.
ahonetes. carros ambitlatves. ca:nip iões
.:arros. 'tratores. carros-berços. clrros.
'an 'trues. carros-irrigadoes. carros car.
Iças. carrocerias. chassis, chapas
vetrulos.
euiares para veiculas. cubo
;orrediços para velculos. direção.

IG

Indústria Brasilelia,

SALVADOR-DA

Classe 2
• Fertilizantes ,quimicos
Termo n.° 724.729. de 16-11-1965
A. de Paula el Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul •
.

,DI PARLA

indCistria orasiielia
Classe 36
•
Calçados era geral
Termo n.9 724.730, de 16-11-1965
Farmác'a Pedroso Lida
São Paulo

PEDROSOL
indastria brasileira

Classe 47
Titulo de estabelecimento
Termo.n. 9 724.735.. de 17-11-65
Sertop Sondagem Engenhar:a é Topo..
grafia Ltda.
•
•
Bahia

• SERTOP'SONDAGEM,
ENGENHARIA E . ,
•
Nane comercial
Termo n.° 724.736. de 17-11-65
Indústrias Rcun'das Star S. A.

.
Classe 3
Produtos farmacêuticos
Termo n.9 724.731, de 16-11-1965
Ormet S.A. Comercial ImpOrtadora
Guanabara

ladeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
vadores . para. passageiros e para carga
-ripares para . carros.. eixos de: direção
freios. fronteiras .. para veiculas. :guidão
ocomotivas. lanélies motociclos mo!a%.
notocitietas. moroçarq as mot.r; turgôe,
aaaniveías, navios, ônibus, -para-choques.

POSTOS S. JORGE

INOUSTRIA'S REUNI'OAS

STAR S/A.
Nome comercial
Termo n.9 724.737, de 17-11-65
Berlinda TI.an.sportes -e Turismo -Ltda.
.
Bahia

BERLINDA
TRANSPORTES È
Classe 5
Metais não fer,..u.

TURISMO

LTDA.

• Nome 'comercial

• nn

•
.

•

•

4

Publicaçã.o feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. 'Da data da publicação emneçará a
"cor= o prazo de-CD dias para o deferimento do pedido. Durante—tese prazo poderão apresentar suas oposições ao Deaart:aMenta
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem pi•ejpdicados aotri a concessão do registro equerido
•

a ;trizes. rotativas ou cortadoras para lis
dar ferro, aço e bronze., maquma,, par
:nchistrias de tecidas. teares nitiMeira;
encanatoriaS, eSpuia:ieiras, torcedeira
meadeira a rotos e roletas. Prunidon
PEDRO. BERTELL).
para' , cereais' maquinas •".• pa ,a tabrica •
Industri,s Bras i letra
Danei e máquinas de impressão, dinaras.o • „.„,
SERTÓP
"
;• e raceptáculos :
Classe 41 . ClasSe
‘Nbi/STRIA , BRAS
•Para distinguir laticínios em geral: CoaTermos- os. 724.750 e 724.751, de' Para distinguir ,•predutos, d.
lhada, creme de leite, iogurt,leite, leite
17.-11-65
e panificação: ,' Bolachas, • Solos, bisco
Classe 50
"lio, Casar -"Franco : Mania/
tripó e condensado, lactose, farinhas
tos, croquetes; , doces, : empadas, pãe.
Impressos e propaganda ' da firma em, elácteas,:
manteiga, quefir, queijos mar'São Paulo •
pães_ doces, •p anatones, pizzas; .pastõir
Geral
•
garina; mussarela, requeijão e ricota
confeitos,', massas alimentícias 'farinha
Termo n.° 724.739, de 17411-65
-kARTINS'
artnenticias, torradas, tortas e rosca
, Termo n.° 724.747, de 17-11-65
Indústrias Reunidas Star S. "A.
- Classe 8
'KaV-Terra" Engenhar;a-Comércio
"
Bahia
Classe 41
Para distinguir: Artigos e aparelhe
Pavimentação Ltda.
Para distinguir alimentaçao 'para aves eletrônicos; , alto-falantes, antenas. ag
São Pauld
e ariMaiá e para galinhas matrifes: Al- ,has para 1- fonógrafo& , 'amplificadores
fafa, alpiste, feno, field, forragens mi- Jobinas . para rádios e ,televiaões, apa
3KAV-TERRA"
lho,'querela, rações balanceadas, sal,' se-- relhos nau Contrôle de
sons, Condensa'.
mentes de giraol se-Mentes-parapássa- dorcs, aparelhos de comunicação
ENGENIIIARIA-COMERCIO
inter
c
rue e tortas .
na, diais, discos g ravados. -apareraos de
E PAVIM'AiTAÇAO LTDA.
'Classe 50
Classe 19
freqüência modulada., fonógrafos,' 'graImpressos, timbres e propaganda'
Para distinguir: Aves e ovãs "e-171-'ge01. vadores de discos, -gravadores de fitas
Nome comercial
firma em geral
inclusive do bicho da seda, animais g eradores estatasticos, e ,,eletremicni
Termo. n.° 724.749, de 17-11-65
Te:Mo n.° 724;740, de 17-11-65
vivos, boVincia, cavalar. • 'caprinos, .-gaii- alta freqüência que funcionam com Vál,Benedito ojsé d'
Berlinda Transportes e Turismo Ltda.
náceos. ovinos e sumos
'aulas, máquinas falantes, aparelhos do
São Paulo
Bahia
receptares de . sons, rádios, rádios 'to
Termo n.°. 724.752. de 17-11-65,
eltORROGAÇA0
Lusitana*: : S. 'N.
,Érii
preza :de nógrafoà, aparelhes' de televisão:: sia' •
zronizadore sa • selecionadores' transforMuri -riças, 'Transportes :e
madores de sons, .toca-discos autotriatiMóveis
coS ou não,. transmissores transistores, .
São Paulo
'válvulas : para rádios' e televisões
-"A'.• ••LUZITANA- S/A. "„
- Classe , Ai
ELTREZA DE MUDANÇAS,
Ferragens, 'férraméntas de tegla espécies
cutelaria eM , geral e' outris artigos ,de
TRAIISPQRTEr.)- E GUA.',2144,-;
metal
' , a saber:": Afica tes; ; alavancas, ar-'
MÓVElá'
maçáes . metal, abridores de 'latas
••
Nome' comerciai . . /Classe 50 .
arame liso :ou farpado,' 'assadeiras.
.
Impressos, timbres, placas letreiros luTermos as,. 724-.153 a 724.756, .de
careiros; brocas, , bigornas,a baixelas,
minosoS, e propaganda , da firma em
bandeliss, , bacias, baldes,. blinbonieres; •
,r•
17•-11-65
;•
;
geral .
.Itir -S. A. ,Indt1strias TVIefatIk1;2C, e bules;' cadinhos, cadeados, castiçais,co• Mtalúrgicas
lheres :para pedreiros, correntes, cabides"
724.741 a 724.744, de
• Tèrfflos
' São Paulo
chaves; cremones, chaves de parafusOs,
' 17-,11-65
Classe 42
Indústrias Reunidas Star S. A.
çonexões Para encanamentó, colunas,'
Para distinguir: Vinhos em geral
cabtas de - metal para portões, canos de
,
. Bahia
ROTORVULCÃO'
Termo
n.°
724.748,
de
17-11-65
menti, chaves de fenda chaves isglêsa,
Classe 11
Tndiistria Brasileira
cabeções, canecas; , aipos, cachepots,
trte'fatos de metal, ferragens e ferra- "I<,;-Terra" Engenharia-Comércio e.
Pavimentação Ltda.
centros de +'.mesa, , cogneteleiras, caixas.
Mentas
Classe
6
•
São Paulo
para ac ondicionamento de alimentos, :
Classe 4
• ,
1
Para distinguii:". Mácjuinas e partes • de caldeirões,
•
Caçarola s,_„Chaleiras cafeteiledreiras e asfalto em bruto ou ha
máquinas para; todos os fins industriais: ras; cancha, coadores;
:cialmente ,preparado
t, 'A V -• - T N-B É A,.
distintiVos.
Máquinas -de' rosquear, serras mecâni: bradi
•Classe 5
ças;'enxadas, • enxadões.: esferas,
cas,
motores
elétricos,
alternadores,.
ferClaSse
;16.
enga tes,"esguichoc, enfeites para -arreies.'
Vieta's em bruto ou parcialmente - traPari distinguir: Materiais Paar. con.stra. ramentas e ' placas - para tornos,. gera- estribos,
balhados ; caiaras ' para arreios, espuMedores,
p
lainas,
'máquinas
de
furar
e
cençõea e decoríçbes: Argaraasiàs,
deirai;'• forinões. k)ices, ferro para Cortar
- Classe 15
.
trar.
tornai
mecânicos,
prensas
raecani.
Produtos cerâmicos, não inch/1(10g em areia. azulejos batentes balaustres: blcr
capim, ferrolhis, facas, - facões, fec4a- s e- as. misturador.
cos ide cininto,' blocos para , pavimenta cas, máquinas amasad
outras classes
duras ferro comum a ar, vão, feruteiras,
3e
barro,
máquata
compressora,
cáqui.
calhas,
'cimento.'
cal,
cré;
chapa,
CB0.. •
Termo n. 0724.746 de 17-11-6ç
isolantes ealbrU, caixilhos; • -'colunas:1 nas adatadas na • copnstrução e conser- funis, fôriaas parr. doces, freios para
Chocolate Dulcora S.A
de fero,' friqideiras; ganchos, '
ahapas ara 'coberturas. Caixas dágna vação de estradas. mineração; corte de estradai
g relhas, . ; gar!vs, 'ganchos para quadros
madeira,
movimento-de
terra,
"carretos
descarga
para
etixos,
edifica'
EiRánico
caixas
fde
ERor
ofoes Premuldadas, estuque. emulsão - de e outros ;fins- Industrii& elevadora.- má- gonzis para darruagens: insígnias; ii.mas, làminas, : liroreiros, latas de lixo;_ _
base ssfáltico, estacas, esquadrias. estru- quinas desempalhadoras. descaicadoras, jarras;
\a
m achadinhas, molas para porta,
turas tnetálios: para ,,construçÕes, laMe. ensacadoras, brunidoras, classificadoras.
ventiladoras, ;: moinhos a para ' . cereais. molas ' para venezianas, martelos„ dar.
. l • ° 3212 ° 4 4
ias de- metal:: ladrilhOs, 'lambris: . luvas máquinas secadoras. trituradoras,
:pulmatrizes; navalhas; puas; pás, pre.
de função. lige& lageotas,. material iso- verizadoras. fresas, Politrizea, tranchas retas,
g 1P,r,1".
gos, p arafusos, picões, porta=gêlo;
lante contra frio e calor. a:aufiras, mata
Eljiilso o r i
Sas Para revestimentos de paredes, .eia- tesouras mecânicas. tuplas, ; máquinas de seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiro&
•
deitas
para construções, mosalcoa;- pro- abrir chavetaa marteletes, ventiladores. panelas, roldanas, ralos para pias, rebi-'
exaustores para forjas, bombas centri- te&'regadores; serviços de chá e _café, /
I .
lutos de base asfálticcaa produtos pare fugas, rotativas. Je deslocamento e a
. g ollorp I
serras, serrotes, Lã 6s, sacarrolha: teternae . imperMeabilizantea ;as argama1a: pistão para todos'
fins. atleta, cal- Miras; talheres, : atlhadeiras. torqueze,
ias i
perp,i-,
seta . de cimente 'e cal, hidráulica,
deiras 'e - turbinas,. inietores para cal.
•gulhó...produti,' betu. Mit:toses.. impertria 3eiras válvulas- e transportadores au tenazes, travadeiras; telas dt arame, tora
vEROE 1 BRANCO
neiras, trincos, tubos para encanamento,
!.orrátlens '
..' sol-, - . trzi
.1 alta 'e baixa . Pressão, trilhos
iilti z.cloc ou
para pirtas
come
g
n
lrfmsas_
-..."urr
•
.
--rives.t.!mentos
martelos -necánicos tr avessas, turibulos; de °Serer—ta ças,
' - Cla.sSe 41
vaaea.
_
.
Jularforns máquinceopera/bem
tra distinguir: bala tori o hor t elã ifiaimatar..in.; 64.;c5,s , cv..naxl.;entat
e " Vetrilelk.:.,
_
Termo n.° 724,738, de 17-11-65
tertop Sondagem Engenharia e Topo_-arafia Ltda.

"armo n.9 724.745, de 17-11-65
Laticinois 13?rte1li Ltcla . São 'Paulo

isento: ou gesso:para tetos ,paredes
.yapel para torrar casas. massas anu, ácidos para uso nas construções, par
aaaueras a portas,' portões, pisas. soleiras
. ?M.a Portas. tijolos. tubet de concreta
telhas.. tacds. tubos 'de ventilação: "tat-i
rô
lues de cima:no v, itvq
ias,
s
vigamento:: e

, 2BE:RLIND14
_

LM

\I

i

\/

•
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MARCAS DEPOSITADAS
Putúeniv feda de mar& eom o tg.I. 120 do ClidtOe daPrup.:OrdaidiÃijaitafairial. Dia data da publicação oseimaid a
~me o prazo g 4) Ia 'diga para. o dkerlinento 'do petilde. Durado
1sro arrematar .ates oposiçãme a. Depmeareenba
Mictam& da ~dedo todnetehel eigneks que ao ~arête— ". 'Cedes com a wacesafie de registre requerido
Termo it.° 724.757, de 17-11-65
puças, casacão, coletes, capas, chatas, das, preparações e rodutos Inseticidas.
rispar — Aparelhos Domésticas Ltda. cachecols, calçados, chapéus, cintos, preparações e produtos teseticidas, ao
Guanabara
cintas, combinações, corpinhos, calças
declame* fnagiddas

de senhoras e de crianças, calções, calTermo n.° 724.766, de 17-11-65
ças, camisas, camisolas, camisetas,
São Paulo
(Prorrogação)
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias. casacos, chinelos, dom:nós, acharJ , R.`Gaigy S. A.
INDCSTRIA BRASILEIRA
Suiça
pez, fantasias, fardas para militares, coEnatem Lida. - Consultoras -em Seim4
legiais, fraldas, galochas. gravatas, gor" PRORROGAÇÃO
ros, jogos dt Iingerie, jrquetas, laquês,
Classe 8
da Pasmai Tecem, e Emite%
Odadeiras, fogões, imáqu:nas para lavar luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas,- mandribo, mastilhas, maroupas, rádios e televiso
let6s. palas, penboar, pulover, palatinas.
Termo n.° 724.758. de 17-11-65
Nome Comercial
peugas,
pouches, polainas, pijmnas, puFcutimar — Importação e Exportação
nhos,
perneiras.
quimonos,
regalos.
. Ltda.
Termos as. 724.771 e 724.772, da
robe de chambre, roupão, sobretudos,
17-11-1965
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
Executiva
Lttla.
— Consultores em
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks,
•
Classe 2
Seleção de Pessoal Técnico e
toucas, turbantts, ternos, uniformes
Inseticidas à base . de DDT
Executivo
e vestidos
Termo n.° 724.768, de 17-11-65
São
Paulo •
INDCSTRIA BRASILEIRA
(Prorrogação)
Termo n,° 724.762, de 17-11-65
J. R. Geigy S. A.
Otavio Miranga Mello
Suiça
São Paulo
Classe 41
Frutas naturais secas on cristalizadas
DICO e DOCA
Termo n.° 724.759, de 17-11-65
PRORROGAÇÃO
Via Rio Restaurante Ltda.
Classe 33
Guanabara
Para assinalar uma dupla de músicos e
Classe 33
cantores sertanejos
Titulo de Estabcelcimento
Termo a.° 724.764, de 17-11-65
Classt 33
Manufacture D'Horlogerie Rayville S.
Tacto de Estabelecimento
A. Montras Blancpain
anus: 11, 13, 17, 23, 32, 35, 36, 42
Suiça
• Termo a.° 724.773. de 17-11-1965
41. 41 49, 96. 48 e 49
Moinho Itacolomi 8 Cia.
Classe 2
Titulo de estabelecimento
Santa Catarina
Adubos, ácido. sanitários. agua desinTermos.ns, 24.760 e 724.761, de.
fetantes e para fins sanitários, apanha
17-11-65
mbsca e insetos (de goma e papel ou
Via Rio .testaarante Ltda.
papelão). sacana bactericidas baratiClasse 8
Guanabara
Relógios. despertadores, cronômetros, Mas. carrapaticldas, cresoL cresotallmecanismos e mostradores para relógios na, creozoto, desodorantes, des •nfetaates. defunadoses. exterminadores de
Classe 41
Termo 11. 9 724.765 de 17-11-65
oragas e hervas daninhas. 'Atarantar
Farinha de trigo
jeanatte Ad4a
te& embrocações para animais. eaxea
117DCSTR/A BRASILEIRA
Guanabara
tos. farinha de ossos, fertilizantes, toa
Termo n.° 724.744. de 17-11-1965
Fatos, formicida*. fungicidas, fumigas
Moinho Itacolorai 8 Cia.
Classe 42
tes. glicose para fins veterinários, guaSanta Catarina
nos. herbicidas, insetifugos. larvicidat
Para distinguir: Aguardentes, aperiti
microbicidas, medicamentos para ani
vos, an • z, hitter. brandy. conhaque. em.
mais, aves e peixes, óleos desinfetantes
velas ternas. genebra. um . kumet, lico
Classe 32
res, nectar, punch pipermint. rhunt Para designar uma revista e álbum de e veterinirios, petróleos sanitária" e
.lesinfetantes. papel futnegatório. aés
micos de frutas sem tIcool. vinhos ver.
de fotos
Inseticidas, oarasiticidas, fungicida: s
mouth vinhos espamantes, vinhos
desinfetantes, preparações e produtos
Termo n.° 724.767, de 17-11-65
quinados e wh'sky
inseticidas. germicidas. desinfetantes e
(Prorrogação)
Classe 13
veterinários, raticidas, remédios :ara
J. R . Gei g v S. A.
Para distinguir: águas minerais. águas
Fins veterinários, sabões veterinários e
Suiça
gemia& artificiais, bebidas espumantes
desinfetantes, sais para Nas agricalas
sem álcool. guaraná. gazosa. essências
bortictilas.
ganimos e veterinários, frui
para refrigerantes. soda. suco de frutas.
Fatos, superfosfatos, vacinas coara ave,
PRORROGAU6
•
g ilas*. xaropes
e animais, venenos contra insetos, arti
mais e hervas dar:agias
Tesmo ti* 724.76N, de 17-11-65
Dinha Mad , s la ranas Ltda.
Termo 11.• 724.769. de 17-11-1965
' Paulo
Sito
(Prorrogação)
J. R. Geigy S.A.
Classe 41
Suíça
Classe 2
Farinha de tego
.D I 21 J3 A
Para distinguir . Adubos ácidos maitã
Termo n.o 724.775, da 17-11-1965
ice mos, dasinfetames e aura fias
PRORROGAÇÃO"
Flotação de lenérios Sul Catarinenses
mantidos.
apanha
moiras
e
amamos
Ide
Inddstetia Brasileira q‘ Ma C papel C41 oapelacs1 alcalis. bac
Limitada
teritichuk baraticklas earrapaticidas
• -reosol, ereonotalina creosoto descato
Flotação de Minérios
-antes detinfatanaa defumisdorea
Classe 36
as
e
hervaa
lan
g
`enninadores
de
p
ra
Para distinguir: Artigos de vestulsica
Sul Catarinenses Ltda.
e mimas feitas em aeral: Agasalhos abai esterilizantes ambas:adies roi ?Classe 3
aventais. alpargata. anánuas. blusas. animais enxertos taanivis sle 11~
•
Um preparada raalisl ou tônico do i
bote s, botinas, bluacS^a. boinas, baba- fertilizantes. Insisto§ oneras ocra flue
Coração
bonés, capacetes, cartola', cara- veterinários guano, berbiridas imune
Nome Comercial

,FISPER

41Pr

Termo 11.• 724.770, de 17-11-1965
Exultavas Ltda. — Consultores em
Seleção de Pessoal Técnico e
Executivo

GYRON

FRUTIMAR

Executives

VIA RIO

GESAREX

BLANCPAIN

I TA

*VIA RIO

BEATLES

NEOCIDOL

MICOREN

y•
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PutOleaglo feita de acordo com o art. lad do Código da 'propriedade Industrial. Da data da publicaç;,.o começará a
.‘zraz o prazo iCe Orá tinja • detkrImento do pectdo. Durante eeSS e prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
~miá da liakirfecarie 1e:desti1ai aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do rettoZYo requerido
Térmo

724.776, de 17.11.1965
Nelson Tonon
Santa Catarina

Termo n.o 724.781, de 17-11-1965
Dozolina Damiani . Pelegrin
• Santa .Catarina

Termo ri.' 724.785, de 17-11-1965
Calçados Rio de Luz S.A.Rio Grande do Sul

KROFARMA
.

_Classe- 3
Produtos larrnaceuticos

‘b„41\1—
\R 2,0 0‘°

kocz

\2`,'
G,

ÇO
Classe 36
Calçados

Termo n.o 721.791, de 17-11-1965
Mecânica Perello Ltda.
•
' Guanabara

Ciaâe 41
Cafe
'rermo n.• 724.782, de 17-11-1965
Indústr:a Blumenense de Malhas e
éConrecções Ltda.
Santa Catarina

Termo n.° 724.777. de 17-11-1965
TV — Coligadas de Santa Catarina
•
sociedade Anônima
• Santa Catarina

PER EL IO
• classe 36
Calçados
Termo "s.° 724.786, de 17-1.1-19,55
Hoteis O. K: Macedo S.A. •
eGuanabara

011 K
Nome Comercial
. Urna estação transmi,ssôra de televisão

Termo n. • 724.790, cle '17-1/-1963
A. L. Krepf
Guanabara

Termo n.° 724e.783, de 17-11-1965
Empresa Aguas Mintrais Itai Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.o 724.778, de 17-11-1965
Comercial Lageado Grande Ltda.
Santa Catar.na

• Classe 50
•
Impresso se cartazes de. propaganda
con.tendo o timbre caracetrist:co da
•
sociedade
Termo n.° 724.788, de 17-11-1965
Casa de Frutas Ilaydar Ltda.
São Paulo
.

•
.
Classe 6 •
Máquínas e partes de máquinas para
todos os fins industrias
• •.
.Termo ti. 9 724.792, de 17-11-1965
Panificação e Confeitaria Minha Aldeia
Lim:tada
Guanabara

MINHA ALDEIA
Classe 41
Pães, bolachas, biscoitos, bolos
farinha de trigo
Termo n.9 721.793. de 17-11-1965
Frederico 1\,4entz S.A. — Comércio e
Indti.stria
Rio Grande do Sul

Frederico Mentz S

Comercial

k

"- Comércio e Indústria.

Lageado Grande

Nome Comercial

Classes: 23, 36, 41 42 e 43
Tecidos, calçados, roupas. produtos•ali-.
menticios, refr:gerantes e bebidas
alcoólicas'

Termo n.o 724.794, de 17-11-1965
Margareth Brierre
Rio Grande do Sul

Termo n.9 724.779, de 17-11-1965
Bar e Churrascaria Ouro Verde Ltda.
Santa Catarina

Bar e Churrascaria
OURO VERDE
Classes: 41, 42 e 35
Bar, ca ‘é e restaurante

Classe 43
Um 'refrigerante
Classe 41
Termo n.o 724.784, de •17-11-1965
Freutas em geral
D1NAL — Distribu . dora Nacional de
Alimentos Ltda. .
•
Termo o.* 724.789, de 17-11-1965
Rio Grande do Sul
Transportes Nossa Senhora Aparecida
Limitada
Rio de Janeiro

Termo a.° 724. 780, de 17-11-1965
Moinhos Trigoflor Ltda. Indústria e
Pecuár:a
Santa Catarina

NOSSA SENHORA
APARECIDA

Moinhos Trgolà5r Ltda.

Indústria Pecuária
NomeComercial

Nome Comercial

Classe 21
Veículos e scas partes integrantes

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitl.
vos, an:z. bitter. brandy,, conhaque, cer.
velas, fernet, genebra, gin, komel, fico.
res, nectar, puncb pipermint, rhum.
sucos de frutas len álcool, vinhos, ver.
mouth. vinhos espumantes, vinho' 1
quimo:a e wh:sky
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acérdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
sica.i:u o prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante lese prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concezsão do registro requerido

1

nas . análises qcimicas. Substâncias e • suas partes Integrantes. Tendas, Man
preparações quimicas ant:corros.vas e correias de transniissào de tótla espec.e,
aatiox.dantes. Subsctanças e prepara- cordoalha e barbante. Material de ver
ções quimicas usadas na agriculzura. na doaçá e mangueira. Tapetes, cortinas e
horticultura, na veterinária -e para fins p anos para assoalhos e pared•s. Linósanitários. Substâncias quunicas, pro- leos. oleados e encerados, inclusst para
dutos e preparados para serem usados instalações hospitalares. Couros e pe..
na medicina ou na farmác.a. Substân- les preparados ou não. Artetatos
cias de origem an.mal. vegetal ou mine couros e peles. Artigos de 'vestuário.
ral, em bruto ou parcialmente prepara- de sada sorte, tnclus,ve de esporte e
das. Metais não trabalhados ou par. para crianças, (fraldas, cueiros) . Roucialmente trabalhados, usados nas iii- pa de cama e mesa, inclusive cobertodústrias. Máquinas e suas paste iate res. Toalhas de uso pessoal. panos de
Classe 24
grastes. Máquinaa de agricultura 'e prato e análogos. Papel e seus 3rteta.
Álarnare& atacadores para espartilheis
norticulruia e suas parte mategrantes. tos livros não impressos. Artefatos de
Termo
a.9
724.79a
de
17-11-1965
e calcados, ataduras de algodão para
Grandes instrumentos agricolas, inciu- b roearchagb-s-c.
(Prorrogação)
diversos fins. exceto. para fins mediei
s.ve tratores. Instrumentos de precisão, borracha e de gutaperdia. Móveis de
cais, tandeiras, bordados braçadeiras Shorwin — Will:ams do Brasil S.A. instrumentos ciéntiticos, aparelhos de metam, vidro ou madeira, estotauos ou
—
Tintas
eVern:ze
a
borlas, cadeados cana ara móveis •
uso comum; Instrumentos e aparelhos não. Colchões, travesseiros e acolchoaSão Paulo
pianos, carapuças para caváloa cor
didáticos molues de tõda a especie; dos pára móveis. Substâncias aunienti.
dões. debruas, lá fitas forros traniat
acessórios de aparelhos elétricos . (inclu- das e seus preparados. ingrea.entes de
festão, feltro para órgão, tolos galar
PRORROGAÇÃO
sive válvulas, lâmpadas. tomadas, Los, al.mentos. Essenc:as alimentidas. Bedetes, lamparinas, mochilas. mosquitel
soquetes); aparelhos fotográficos, ta- bidas alcoólicas e fermentadas Reboaros, nesgas. ombreiras e enchimeotur
cLottimico& cinematográficos, máquinas co se águas naturais e artificiais. uSaitas
para roupas de homens e senhoras
talantes, discos gravados e Gimes reve- como bebidas. Tabaco masutaturado ou
panos para enfeites de móveis. ai.
lados. Instrumentos musicais e suas não. Artigos para fumantes, exceto pafazendo parte dos mesmos, palmilhas
partes Integrantes, exceto Máquinas ta pel (classe 38). Sementes e mudas para
passamartes, pavios. rédeas, rendas re
!antes. Insacmentos, maquinas, apare- a agricultura a horticultura e a florides. lacas ainhaninhas para vestido/
lhos e petrechos paar a medic.na, a arte cultura. Flores narcrais. Vem. fósforos,
telas. tampas para almofadas. não 'e
dentária a murça. ae a hig.ene, maqui- sabão comum e detergentes. Amido.
sendo parte de móveis, artigos estes
Classe 1
'citai de algodão, cánhanus. linho luta Para distinguir Anu da Prussla. asa: nas, aparelhos e instalações hosp.tula preparações para a lavander,a. Artigos
fins análogos. Ferra- e preparações para conservar .e polir.
res, de expurg
seda. raias lã pelo e fibras não
ultramar. aluminut em pó para pintura mentas ue ttSdaos
especie (exceto quands. Combustiveis, lubrificantes s substan.
incluirias em outras classes
ácido nitrico. alumen. água' exigenada
e produtos destinados i1 auti.inação
Agua raz, afeou' para tias ttadustrials quando partes de máquinas), krrsgeus cias
Termos as. 724.796 e 724.797, de
e cutelaria em geral. Pequenos artigos e ao aquecimento. Perfumaria. comesalvaiade.
anticorrosivot
acido
arsenico
17-11-1965
de qualquer metal. Botões, altnetes eo- 'cos. dentitrvcios, sabonetes e preparaTaft Magazines S . A. — Comércio e brilhantes a óleo, bromoreto de ama rimas, fechos corrediços e demais ai u- dos para o cabelo. Artigos de toucador
•
bicromatos. cloreto de tédio, do
Indústria
reto de amasio cloreto de potassas. ear dezas de armarinho. joalheria e artigos e escavas para os dentes, ushas, cabelo
Rio Grande do Sul
!sonata dr sadia corantes para uso as de metais preciosos. sem.preciosos e, e roupa. jogos de toda a espécie. Bras.
e arindústria mineral creosoto para ardas suas irnitaçóes, usados como adornos quedos e passatem pos; petrechos
fria. carbonato de nagnésio cloreto eit pedras preciosas trabalhadas e suas teu- tigos para fins exclusivamente desportit
?asco. cloreto de caldo esmaltes goma °ações. Vidro, cr.stal e seus artelatua• vos. exceto vestuários. O preser atalta preparada, glicerina ara uso na to Artefatos de cerâmica (porceianatm- ual de propaganda que pode r á varas
dústria tmostaito de sadio *durei° dt atuai, louça vidrada), para uso caseiro em cores e dimensões, será usada na
3moato, idrosoltito laca. massa a otiat adorno, tais arusticos e tildem:nau. Ins- forma acima representada em anúncio&
Classe 36
de óleo ara ocrre.;ão de finuras nitra talações sanitárias. Artigos, máquinas e cartazes taboletas, impressas e através
Para distinguir: Artigos de vestuários to. óleos. atam de sodio orasse para instalações para escr.tórios e desenno de radiofonia ou televisão. Re.v.ndis
e roupas kitas em geral: Agasalhos. uso na indústria, secantes para tintas Armas, munições de guerra e ca n,e. ax.
ta-se o cs °exclusivo do siam de
aventais, alpargatas, anáguas, blusas sais de animada. usados na indústria plosivos. rogos de artificio. Animais
propaganda supra
botas, botinas, bit:abes, boinas, baba- soda caustica sulfatos untas. tinturas vivos isciusive aves, ovos em geras,
douros, bonés. capacetes, cartolas, cara- 'tintas a alsool. vernizes vernizes a ai inclusive do bicho da seus. retrecteas
Termo n.• 724.800: de 17-11-65
puças, casacão, coletes, capas, citais&
Lanolix do Brasil S.A.
coot tetracloreto de carbono
navais e aeronáuticos (sa.sa vidas, aicachecols, calçados. chapéus, cintos.
c".ão Paulo
sodas, c.nto de natação, bóias paraquecintas. cainbinaçaes. corpinho& calças
Termo n.o 724.799, de 17-11-1965
das)
.
Veiculas
e
suas
partes
mu
graude senho-as e de crianças, calçbes, cal- Banco 2.a Provinda do Rio Grande
tes, exceto maquinais e mos.osa. hos
ças. camisas, camisolas, camisetas.
"LANOFIX"
• do Sul S.A.
em gerai para teceiagein e ama uso Cocuecas, ceroulas, colar nhos. cueiros.
Rio Grande do Sul
mum.
Linhas
de
costura
pais
bolotas
IND. BRASILEIRA
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpara tricotagem. exceto barbante. Tepes, fantasias, fardas para militaras, cocidos em geral. Artefatos de algudão,
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 22
cânhamo, unho, juta, seda. lã e outras
ro& fogos dt 'ingeria. laquetas. !agua.
Fios em geral, para bordado e tricotas
fibras.
Idiageus
gravuras.
estátuas,
es.
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias.
gem e
tatuetas estampas máquinas e análogos. geai; tios em gerai para tecela
mal a°, mantas, tnandribo. mast lhas. mauso comumá lios de lã ou pelo em
letés, palas, penhoar. pulover, pelerinas
Qcmsquer obras de pintura e esmói' ira. meada ou novelo. torcida ou não; tios
peugas, pouches. polainas, pijamas, puArtefatos de made:ra. Uso ou auffim de ii ou pelo. em meada ou novelo
abas, perneiras, quirnonos. regalas
Artefatos dt palha ou %bras. Imagens para bordado. costura. croché ou tricô;
robe de chambre. roupão.. sobretudos
gravuras, estátuas, estatuetas, estampas linhas de costura p ara bordar e para
suspensólos. saldas de banho. sandálias
manequies e anájogos. Qua;squer
tricotar:leni
susteres, shorts. sungas, stolas ou alado. Classes: 1; 2: 3; 4: 5: 6; 7; 8: 9: 10: de Pintura e escultura. Artefatos de
11;
12;
13;
14;
15;
17;
18;
19:
20;
21:
toucas, turbantts, ternos, uniformes
Termo n.° 724.801. de 17-11-1965
madeira. õsso ou marfim. Artefatos de
22;'23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31:
e vestidos
Tana Paulista S.A.. Indústria e
' Artefatos e aro-lutos
palha
ou
fibra.
34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43: acabados de origem animal, vegeta' ou
Comércio
Classe 24
.44; 45; 46; 47; 48 e 49
São Paulo
Alamares. .atacadores pari espartilhas
mineral, artefatos de substâncias quinai
e calçados.. ataduras de algodão Para Substanciar e preparações RI:Unica% cas. Est:tosas comuns. espanada-ts e
GARÕTA DE IPANÉVLA.
diversos fias exceto pari fins medico usadas nas ind;-trias. na 4otografia • vassouras. Gcarda-chuvas, bendaks e
tsais. bandeiras, bordados. braçadeiras
Classe 49
borlas, cadeados can ara móveis •
PREÇO DO ~LILO DE HOJE: CR$ 50
Expressão de last.:sia
planos carapuças para cavalos, corTerra° n.• 724.795, de 17-11-1965
Taft Magazines S.A. — Comércio e
Indústria
Rio Grande do Sul

dbes, debruns, lã, firas forros Irada,
festão, teltro para órgão, tolos galardeles, lamparinas, mochilas, mosquiteiros. nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de trimens e senhoras
panos para enfeites de móveis não
aséndo parte dos mesmos, palmilhas
passamaries. pavios, rédeas, rendas redes, sacas. senhaninhas para vestidos
telas, tampas para almofadas, não 4a
lendo parte de móveis, attigos estes
leitos de algodão, cânhamo linho, 'luta,
seda, raio° IS pelo e libras não
inclu:doa em uutras classes
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