DÉPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

' DECISÕES DO MINISTRO
RIO, 27 DÈ 'ABRIL'E' 7966
- Fonomusic, Transmissões Musical
a Ltda.' -- Recorrendo • • dodespacho
que indeferir. o 'registro da' marcaFo
• nomusic . termo 435687.- " " ,
O SRr. Ministro exarou o seguinte
-.
despacho! -Nego -provimento ao .- recurso de
Xis. 14; e' chamo à atenção • do . Sr.
'Diretor Geral do Departamento NO.cional .da Propriedade - Industrial, para que. não se repita outra trmitação
.•.•
este processo:
idêntica
-. Em. 6 de abril de 1966, =- -Paulo
Zgyetio Martins, Ministro -da-- 1ndtls•
' tria-e Comércio.
-EXPEDIENTE DA DIVISA() DE
MARCAS E PATENTES - •
DIA 27 DE ABRIL DE 1et.36
Notificação: •
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 dr.
Lei 4.048 de 29-12-61- e mais 10 -dias
para eventuais juntadas' de recursos;
•,,:e se , do mesmo nào se' tiver validc
nenhum • interessado, ficam notifica
• dos os requerentes abaixo mencionados 'a comparecerem a este .Departa
mento,- a fim- de efetuarem o paga' mento da primeira anuidade dentre
do prazo de 60 dias; na forma do pa •
• rágra,fo único do art. 33, do Códig
da Propriedade Industrial, para que
aejam expedidas as- respectivas cai
tas patentes: ,
•
. Privilégio de Invenção Deferidos
N.. 119.099 ,- Processo- e Dispositi
Para a Equilibração De Um Co-'
po Em 'Rotação
Compagnie De
'
Saint Gobain.'
Processo de Dosagem
* Mistura Intermitentes • de Compo: rtentes Reacionais Para a- Procluçao
• de Materiais •Sintéticos e Aparelhe
fera Realizar o Processo Farbenfabriken''Bayer Aatiengeselschaft..
N. • 123.537 - Aperfeiçoamentos
n Aparelho , Elétrico - . General
Electric Co.••
•
.
N. 124.508 --- Processo Para : a Obtenção, de Corpos Ocos - Metalurgi-'
da l'racalanza S.
'
'
• N.- • 125.045
Compressor ,Com
Movimento Oscilante, Mantido'. EZe.-. tromagnéticamente - Societé • Anotime Des Us i nes Chausson.. , --•
N. 125 216 - Engrenagem Diferen:
atai - Dana Corp.
•
••
N. 126.007 - Dispositivo .de Mo.
..vimento Transversal - Monsante
CG.
.
-•
•
_
., N.129 947 - Aparelho Pará o Ert'.rolamento de Papel Continuo e St.
mares ••- Escher• Wyss GMBH.- -

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL'
N. 133.502 " - Uma Plantaeleira.
Manual Agro Diesel Indústria e
Comercio Ltaa.
.N: 133.03 -7 -Material Fotogratico
Receptor ae Imagem Gevaert, Piolo Producten -DIV. : •
N. 133.598 -Aperfeiçoamentos ein
ou Relativos' : a Lampada,s Eletricite
Dotadas De. Um Contacto Central De
Um- Contacto Lateral: Estriztturaimente Separado-e Daquele Contacte
Central - N .V Philips Gloeilampen•
laorieken..
,
Conjunto de Grad'
N. 133.861
Catódica . Para = Pistola' Eietreinica. -Of .- América.
Radio
Processo de Recupe
-., N. 134.12
Nitrogénio
ração dé Oxigênio
Hateop International Inc. - •
Ar
Aperfeiçoamentos ei
N: 134,605
ou Relativos a Dispositivos Paí•a`
Magn
ético de Armazenamento - NV
-• ^
Philipá Caloeilampenfabrieken.
.„..
" N.- 139.045 Fixaçao „ do • Braço
Limpador t.an Instalações em. Limpa
Parabrisas em Veículos • Automóveis'
Spezialfabrik - Fur Aueo-.
'7--- 8 W
zubehor Gustav Ran GMBH. •
-N. 124.401 - Processo .Para Produzir ' um Intermediaio na Sintese de
Ementinai De Um De .Seus Anatogos
Wellcome Foundation Lr- Aperfeiçoamento Em
N. 125.203Transferência Direta de Imagem.. -Pa-•
ra Fita e'rerinoplastica - General
Electric Co.'
•• •
•
•'
, N. • 125 283 - Aperfeiçoamento em
Transferência -Direta de Imagem Para Fita, ermoplastica ,- General
Electric-. Co.
N. 125.983 - Um Nõvo VestichNilo Fabri.
nno Para o Bêbê
N. 126.856- Síntese de • Puielil
Alquil Cetonas' - Reilly Tar til Crie-Laical Corp,. •
• N. 129.509 N 11 Phiiipà • Gicei,
lampenfabriekeri - '"Aperfeiçoarnen.toa Efri 0 . 1 Relativos - a Aparelhos de
:-X Para Fazer Radiografias
lia
Aperfeanamentos
. N. 131.556 .,
• Em. Incubadoras. . Gelio Caiara! de
Castro. 1.-e. : - • •
Secador de Sera en• -N. 122 • .525
-Antônio
tes de Uva' e -Oleaginosas'
•: •,
He• ctor Demarcd..-- .,• '
•
• ,
N 131 579 - e Dispositivo . de -,_.Etn
breagem- - Dana Corp. Extração _de, . Cobre
N.' , 131.016
Frederick West. „
-• N.' 131.751 -- Aperfeiçoamentos Relacionados. Com Mauinasq . Para . Cor
tar Tubulações - American. Can Co
AParelho Controla131 P14
Jorge
dor . e Reprodutor. De Som
, ,
Ramos Dexheimer.e
•
-

•
N. 133.16(
A.perfeiçoinnentos
Em Polo S lado, de Campo' Saliente
-, General - Electric Co: . ' , • N. 133.400_ - Nova Maquina Paril,
Fazer Tijolos --, José Cardo
N. 133.41 , 5
Unidade-de Anel, Cie
Segmento, -, Mcqrfay Norris -Mahu-facturing Co. 1,
2
N.
133.637
AperfeiçoaMentoi_
Em Instalações de Iluminação Para
: Veículos
Motors
N. 133.666
Processo Para o
'Ajuste Gradativo de Contraste Em
Aparelhos de Televisão
Standarc
, Electric •
„
,N. 133.940
Terminal: Telefonica
- Siemens
;Halske AktiengeseiL
. • -";
lschaft.-- Processo e Aparelho
Para Solda a Arco - Union
Carbide
.
Corp.:1
N."133.968 Aperfeiçoaraenta
.Ern Ou Referentes 'A. Produçao De
Tiras: Compostas De Metal AdeqUadas Para a - Fabricação' de - Mancais
- Repco Liznited.
•
; N. 134.227 - Dispositivo
Para , Ferramentas Comanclevela , c
Renováveis Com Guias Sobreposta:.
- Henrique Schenk.
-- •
134.202 --- • Aperfeiçoamentoe
EM Ou Relativos a Processo De 1,bricação De Dispositivos Semic.aiductores e a Matrizes de Liga` Para
Emprêgo Nestes ,Processos Philips Gibeilampenfabbrieicen.
•
, N. 134 2.C.,5 Tecido Para Pneumático - The doodyear Tire & raubber Co.
N. 134.349: Aperfeiçoamento EM
Mecanisme De Operação Atuado , HZ
dráulicamente ' ,Para Um : Disjuntor
Elétrico -' General 'Elect-ric Co:
134.491 -, Escariador EXparisr:
vel ' Para Atuação Mecânica -7. , Luerário 1,anieí • Faivre Rampant.
: N. - 134 aat,':=-- Processo e Aparelho
de • Tratamento •Contínuo -Apticavel
Reações &eido Gás , é Principalmente Para. 'a:. Obtenção • de Bióxido de
Urânio de Características Bem :Definidas , Conímissariat A L'Energle.
Atomidue!
- N.'.134.54'
Aperfeiçoamento :Em
Eliminaria Com 'Controle de TeMperatura Ds Lampada
General Eleej
tric Co,
•
- • N. 134.a84
romeira - George-á
Francis Mexes Daumy. _
ea. :•
: N. 134;e25 -. Dispositivo de E;sc riamento
ee.sitia Para a Câmara
Amorteced eia
11M;Disjontor Elétrico =
ta, ge e A.S. National
,•
rrdustrL
•; Ni . 134 ee339
Dispositiva sie Aos.
piemenia
c,anainhõec. 7- Luiz
,

ndres .1i,.,osito e Carlos raintel .
SocM.' -N. 134.653 - 'Aperfei,t gut:cozi:0a
Introduzidos Em Tritura , 1 as th
lazu:Phos
te,ers - Atv, mia Zaawias Z.irc-arta eNtt ) Zaeea t ia: --7 Canos Zaccaria e Jr.:3e Zac.
teria.
N. '=134.673 . * Dispositivo Para PrO.
teça.° de Rebolo -- Victor João ,Szankowski.
N.' 134.693 - NÕvo ripa de Claz
Liquefeito é BotijÕes Pára Utiliza-10
Nicolino Guimarães Mo :eira.
. N.' 134.699 - Unidade de Célula
OuR• ' eaçáo Para Executar Reações e
Respectivo Prereeso - Narro Cheralcal Co.
••
N 134.191
Aperfeiçoatrentoa
Em: Persianas te •- Encolher - Persianas -Ind .ás r,ria, e Comem.) U.A.;
- N.
134.$50
Aperfetal meneai .
Em •Apare l ho Fará Alinhar' Rodas de
Veículos - Giuse opa Tz,visan.
N. 134.790 - Cabos Para Altas
Tensões Com Iso l ámento ele iateria
Plastica Sin',ética - Pir, Sotteta
J er Aziom
N. 434.325 Novas Dispo:m.7)es
Em Res:átênCia s
' Tuly tioxes Para
Aquecedores Em Geral e Outros Fins
- Alvaro Coelho da Silva
• 'N » -134 889,- NJva Chave rara Operar 7Parafusos, Porcas Tubos C outros -- ,Erwin Sack & Cia. Ltda.
N 9,-134.946 - Sistema de redução
de largura de faixa - Western Electric Co Incorporated.
N9 134.950 - Sistema; de ligação
para o eomando a distância de fon..
tes de corrente para soldadura por
arco -- Werner Bom.
'Moclêlo de utilidade deferidos
N 9 133.802
,N3vo modêlo de
guarnição elástirn para vidro de pai;
rabrisa
Willys Motors Inc.
• N O 134.688
Içõvo embõlo para
válvulas de descarga - Industam
Ind. de 'Artefatos de Metal Ltda.
No 134.824 - Injetor para queima- _
dor de combustíveis- líquidos - Rua
,
bem Raul Renter.
NO _120.366 - - Nova disposição em
assento infantil-- Nicola Dunin Borkowsky e Alan André Dunin 4orko• wsky.
,
N O 122.533 - Estado portátil com
pincel auto carregável para esmaltar, unhas - João Natale Netto.
No 125.278,- Vibrador para massagem e depilação -- Anatole E:agan.
,
NY 126,979 -- Mv) modelo de trai. deiro
Ind. .de A rtefatos de Panos
I tapetininga S.A. Inarpi.
I
' Privilégio de invenção indeferidos
NO 125.634 - NU° tipo de rnon-_
tante com sapata para confeeef-s
de
Muros
Ayrton- Magalhães Sant" .•
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- As Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, .diáriamente, até às
15 hora..
As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máxi.
mo até 72 horas após a saida
doi órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as Para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em 'qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
As assinaturas vencidas
póderão 'ser suspensas será
aviso prévio.
,Para facilitar aos assinanles a verificação do prazo dé
validade de suas assinaturas,
na parte superior do enderêço
Modêlo de utilidade indeferidos

/%19 124.442 - Modêlo de rôdo esfrego para limpar vidraças - Giuseppe Velzi.
N9 125.438 - Galão para acabamento e vedação em portas de veículos - Sérgio Guerra.
N 9 134.946 - Sistema de redução
de largura de faixa - Western Electric' ICo Incorporated .
N9 134.950 - Sistema de ligivão
para o comando a distancia de fontesi de corrente para soldadura por
arco - Werner Born.•
Modêlo de utilidade deferidos

133.802 - Nôvo modêlo de
guarnição elástica para vidro de paWillys Motors Inc.
rabrisa
N9 134.688 - Nôvo em •a,lo para
válvulas de descarga - Industim Indústria de Artefatos de Metal Limitada.
N9 134.824 . - Injetor para queimador de combustíveis líquidos Rubem Raul Renter.
N 9 120.366 - Nova disposição em
assento infantil - Nicola Dunin Borkowsky e Alan André Dunin Borkawsky.
N 9 122.533 - Estôjo portátil com
pincel auto carregável para esmaltar
unhas - João Natale Netto.
N9 125.278 - Vibrador para nrissagem e depilação - Anatole Kagan.
N 9 126.979 - Nôvo modelo de fraldeiro' - Ind. _de Artefatos de panos
Itr-etininga S.A. Inarpl.
N9

Privilégio de invenção indeferidos

N9 125.634 - Nôvo tipo de montante com sapata para confecção de
muros - Ayrton Magalhães Sanes.
Mode!o de utilidade indeferidos

7,1 9 124.442 - Modêlo d erôdo esfregão, para limpar vidraças - Giuaeppe Velzá.
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•

sao3. o eu

Ca p to de publicidade do •xpadiante do Departamonliu
Nacional de Propriedade Industriai do Mbslatérlo
da indústria
Connerclo

•

Impresso nas Oficinas 10 Departamento de ImP•rense Nacional

ASSINATURAS
•
REPARTIOES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.00
Ano
Cr 12.000 Ano . • .
. . Cr$ 9.060
Exterior:
Exterior:
Arta
Cr$ 13.000 Ano
Cr$ 10.000
vão impressos o número -do
talão de- registro, o mês e o
ano em que findará.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

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

N 9 135.961 - Sandoz S.A.
N 9 125.438 - Galão para acabaN9 135.963 - Libbey Owens Ford
mento e vedação em portas de veíGlass Co.
culos - Sérgio Guerra.
N. 135.955 - Com Products Co.
Exigências
N. 135.5436 - Badische Anuiu
Térmos com exigências a cum- Soda Fabrik Aktiengesellschatt.
N. 136. £09 - COmbined Locks Paprir:
per Co.
N 9 114.606 - Goldson Ind. 012 MóW 136.118 - Laboratório Et3pec1.
veis Acústicos Ltda.
farma S.A.
N9 96.324 - Vidros Corning BraN. 136 i22 -• .Allied Chemiere
sil S. Anônima.
Corp.
.
N9 120.598 - St. Regis Paper Co.
N. 136.104 - Charbonnages
N9 121.793 - Compagnie de Saint France.
Gobain.
N. 136...89 - Buckman LaborateN9 121.865 - Geigy do Brasil S.A. lies Inc.
Produtos Químicos.
N. 136.305 - Diamond Antall Co.
N9 121.928 - PitNburgh Plata
N. 136.304 - FarbentabriÉen
Glass Co.
Bayer Akrienges ellschaft.
N 9 130.208 - Fa.briek Van Chem:3N.. 136.435 - Comercial Solventes
che Producten Vandelingenplaat NV. Corp.
N9 137.285 - Sei Rex Corp.
N. 130 472 - Montecatini Sociat:.
N9 122.876 - Sadanori Isuchiya. Generale
N9 139.268 - Cosmofone Ind. Ele- e Chimica.Per L'Indastria Mineraria
trônica 1
N9 139.231 - Volney Amâncio FerN: 136.490 - N V Pnilips Orneinandes e Gerson Nogueira Araújo. lampenfabrieken
N. 122.41 - Inventio Aktiengeset_
N9 135.633 - Ciba Societé .Anony- Schaft.
.
me.
N9 136.648 - Ciba Societé AnonyN. J2a 689 - Tann corp.
me.
N. 124.30'í - Montana S.A.'EngeN9 135.673 - Union Carbide Corp. nharia e Cotiércio.
N9 135.680 - Jacques Muller.
N. 122.096 - Deering MIlltken
N9 135.694 - Sandoz S.A.
Research erra).
N9 135.729 - J. R. Geigy S.A.
N. 124 )31 - Robert Gauthron.
N 9 135.797 - Societá Applicazimi
N. 124 S73 - The Goodyear Tire 8.:
Antividranti Saga SPA. Rubber
Co.
N9 135.888 - The International
N. 126.2.0 - Infala Indústria
Synthetic Rubber Co Limited.
N9 135.900 - Karoly Szepesi Tibor Paulista ne Aparelhos Elétricos Ltda.
N. 128.199 - Pechiney Compagnie
Janeso e Janos Majer.
N9 135.901 - Dominion Magna- de Prodaits • Chimiques Et Electrc
Metalurgaris.
sium I,imited.
N. 130.64 - Phillips Petroleurr
N 9 135.914 - Farbenfabriken Bayer I
Co.
Aktiengesellschaft
N9 135.926 - E I . Du Pont de NeN. 131 269 - Helius Mathew Numours And Co.
tios
N9 135.947 - F. Eoffmann La
N. 137.552
Johns Manvine Corp.,
Rocha Si Cie S.A.
N. 137.203 - Monsanto Co.

- As Repartições Pública.,
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas- até 28 de
fevereiro de cada ano, e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sol!.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De parta.
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplefientos às edições dris órgaos oficiais só Re,
forneseerão aos assinantes guie
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário pti n:;;ico
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.*
- O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
IN TERFERENCIA
DIA 27 DE ABRIL DE 19:6
Notificaça o:
Urna vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo artigo 14
da Lei n. 4.048 de 29 de dezembrO
de 1961, e mais 10 dias para eventuais juntadas de reconsideraçao, e
do mesmo não tendo se valido nenhum interessado, seráo logo expedidos os certificados abaixo:
•

MARCAS DEFERIDAS

Termos:
N. 429.984 - Beira-Mar - class•
41 - Empiesa de Laticinios Silvestrini Irmãos S.A.
N. 454.903 - "A" - classe 4 Amorim & Gomes Ltda.
N. 455.802 - Nylok - classe 10 Nylok S.A. - Ferragens e Ferramentas.
N. 461.328 - Arfan - classe 8 Lojas "Artan" Ltda.
N. 461.967 - Araci - clame 41 Henriue Rodrqigques de Macedo.
N. 463.721 - Rosseforp - classe
11 - Mecânica Rosseforp Indústria
e Comércio Ltda.
• N. 465.770 - Cortês - classe 41
- José Waimir Carneiro Frota.
N. 467 959 - Ibramasa - classe
46 - Ihrainasa Indústrias Brasileiras de Materiais Para Polimento

S.A.

N. 467.901 - Ibramasa - classe I
- Ibrama:sa Indústrias Brasileiras
de Materinia Para Polimento S.A.
N. 467.902 - 'bramam - classe 4
- Ibramasa Indústrias Brasileiras de
Materiais Para Polimento S.A.
N. 467.963 - Ibra,masa - classe
11 - Ibramasa Indústrias Brasileiras
de Materiais Para Polimento S.A.
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N. 467.965 - ibramasa - classe
Ibraniasa Indústrias Brasileiras
Materiais. Para Polimento :S.A. - •
N. 468.025,- Pizzatex -classe 36
'Indústria e Comércio de Malhas
rizzatex Ltda. - Com exclusão de
paexacões que é marca de terceiro.
N. '468.035 - Dafarma - classe 1
Produtos Farmacêuticos Datarma
tatda.
N. 469.110 - Elrasitalia - classe
11 - Metalúrgica Brasitália ,Ltda.
o•-• Com exclusão de engrenagens pata eixo c13 comando de válvulas t
eixo de manivelas..
N. 470.b73 - Royal-Plasti - classe 23 - São Paulo Alpargatas S.A
N. 472.7 70 - Regina - classe
- Kurt Keller - Com exclusão de
cal 'virgem, tintas, vernizes e thinef.
N. 474 961 - Fucoma (PF) QF
classe 8 - Paur-Funke & Co.
O.M4B.R.
- classe 14 - Paul- Punke & Co.
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N.° 478.651 - Risoteurapia
Classe / 3nn - Lrbor Publicidade
Serviços de Imprensa Ltda.
N.° 480.272 - Tribuna de Indaiá - Classe 32 - Gabino Ferreira de Miranda.
N.° 483.991 - Rosil - Classe 5
- Rosa Eletro Metalúrgica Limitada.
N.° 484.776 - Flomex - Classe 3 - José Peixoto de Siqueira.
N.° 484.813 - Pedralar
Classe 4 - Pedralar Ltda.
•••
Insignia deferida:
8 467.066 - OBS - Classes
ns. 8 e 33 - Manoel Esteves da
Cunha Jr. - Art. 114.
Nome comercial deferido:
N.° 437.731 =".-- Eletro Mecânica
Romano Ltda. - Eletro Mecânica
Romano Lida - Art. 109 n.° 3.
N.° 469.526 - Distribuidora de
Anúncios S. • A. - Distran - Distribuidora de Anúncios S. A.,Distran - Art. 109 n.° 3.

N.° 463.872 - Blil‘sirre
Clas- N.' 471.01)9 - Selvamar
elas.
se 3 - Venza
Produtos-Quí- se 4 - Cia: "Florestal Marítima
micos e Farmacéuticos,Ltda.
-- Selvamar.
N.° 463.949 - São Joaquim - N.° 474.461 -- Monase - ClasClasse '41 - Raimundo Mariano
se 3 - The Upjohn Company.
_da Cunha.
' N.° 475.213 -- OK - Classe 48
Indústrias Reunidas Cherton
N.° 464.146 - A Quarela Classe 36 - Elvio A. Nitschke & Ltda.
Cia.
- .
N. 476.719--- Paedrix - ClasN.° 465.166 - Fibrax - Classe se 3 - Glaxo Laboratories,
il.° 27 - Manufaturas Fibrax Li- mited._„
" N.° 483.'591 - São Sebastião
mitada.
Classe 41- Josias Aguiar' de
N.°-467.630 - Luzalva '- Clas- Souza:
se 8 - Fábrica de Lustres Orei
Frase de propaganda incideLtda.
: rido: .
N.° 468.977 - Café Alvorada N.° 417.195--- Dê Proteção'ToClasse 41 -- Café Alvorada Ltda.
N.° 469.192 - Metro --- Classe tal as Suas Marcas e Patentes
n.° 16 - Metro - Comercial e Consultando City Patentes e Marcas Ltda. - Classe . 33 - City
Construtora Ltda.'
Patentes e arcas Ltda.
N.° 469.674 - Triumph •
Titulo de estabelecimento' inClasse 11 - Triump.h - Werke
N. 476.116 - Tesouro das Fadas
', deferido:
Niirberg Aktiengesellschaft.
- classe 32 - Casa Editora Vecchr
N.° 469:724 - Automolas 'N.°465.)399 -- A WinchestW 44
Ltda.
.
Classe 21 - Automolas Equipa- - Classes 11 e 18' - Roberto Me- N. 477.5t7 - Duilia - classe, 11
mentos Ltda.
deli-os & Itiriari Ltda.
- Leonardo
Puliese•
- Com
exciu- N.° 458.733 - Economist - N.° 470.216 - Classe 41 - Ma- 'N.° 473,828 - São José - Cias` - são
de ferro comum
a carvão
e aiCia. de Administração Técnica e
tanges .
.
cedo & Cia. Indústria e Comércio se 33 - Cia. de Administração e
N. 477 966 - Linex -.ciasse 1 - Comercial - Lconomist - Cia . , N.° 470.263 --,• Santa Rita - Materiais Primas São José.
de
Administração
Técnica
e
CoClasse
41 - G. Moreira.
Oomércio e Indústria Hugo Stines do
N.° 475.678 - Anúncios MágiBrasil Ltda.
mercial - Art. 109 n.° 2.,
.
,._
N. 470 589 - liecto -. Classe, cos "'- Classes 32. 38 e 50 - S.,,A.
N.° 464.748 --: Publibras - Pu- n." 17 - Novigraf Indústria e Co-- Shopping News do Brasil - EdiLieb --. classe 42 Dreher S A. - vinhos e champa=
blicidade Radiofônica - Brasil S. A. mércio de Materiais de Escritório tôra.•
„
nhas. .
..___ Publibras - Radiofônica .Bra- Ltda. \ •
_
•
. .
N. 478.615 - Sanaftex - classe 4 sil S. A. -Art. 109 n.° 2, • • .
.- N.° "478. 677 Academia Nacio• - Companhia Teperman de EstofaN.° 471.282 - Revista de Mar- nal -• Classe 33 -‘- Academia Br
• mentos.•
N.° 471.531 - Indús tria de Cal- eas e 'Patentes - Classe 32 -- sileira de Lets.
ra
..
. •... -__.
N. 480 182.- Drog'Amiga -.clãs- çados Napoli S. A. - Indústria Pedro Cabral.
N.° -i75.1
. 77 - Panorama ' Bra-. N.4 458 157 - Núcleo Ilesidense 3 - Farmácia Drog'Amiga Ltda.- de Calçados Napoli S. A. --- Ar•
N. .481 826 - Tiofine - classe I tig° 109 II." 2. '
.
.- sileiro - Classe 32 - Conferên- ciai e . Agrícola Brasília ---.: Classe
.
-• N.V. '- iiiton Maatschappij:'
cia Nacional da Ordem - Terceira n '"
•
- 11()If n• Lehnilari, ----Titulo de estabelecimento de,. Franciscana -no Brasil.
•
N
°
462
. 745 - Salão da Criança
.
.
N., 182.103 - RU:tramam-Line ..- - ferido:
.
'. N.°
231 - Sintei
:--- Classe - Classes 33, '-.it') e, 49 - AI
classe 38 ----. Laboratório 'Técnico de
N.° 429.919 - Metropolitano - ,..
46 475
- Margarete
H ilberath.
tara 11Ia cila do Comércio _ e Ernpre- .
Manutencão • de Transmissões Auto- Classe 33 - Ofal - Organização - N.. 475 .
,
88-0 - Aquia
- Classe endimentos Ltda.
maticas ''"
llittramatic-Line Ltda. -- Financeira e -Comercial S. A. - .
,
- XV'''.
. 11. 41 - Bar bosa Marques & Cia. '
Na classe 38 com exclusão de im- Art..117 n." 1.
-• Exigêneins
Ltda. .
'.
pressos.
•
.
• N. 462 127 - Pó da Perda (EmN.° . 455:431 .- - Drogaria Sul . N.°•478.161 - Contribuinte Fis- prTirêTrnos - pitu exigências , a cl:uut-l - classe 2 - ' J.A. Cha- Brasil - Classes 48, 3 .. e 10
blematica
,• • n
-- cal
- Classe
32 -- Walter Rodrives. _
-•
Organização
.de
Drogas
SulBragues
Fernandes.
.
.
i
.
•
.N.' - 322.141 - Sociedade inlini., si: Ltda. - Art. • 117 n." 1.
N. 481 952 - Ilenox -,-- Classe Iria! de . Produtos . Alimentícios
N. 463.215 - Cisa - clasSe 16 Cisa: Construtora Industrial S.A.
•N.° 466:884 - Café e Bar Can= n.° 8 - Válvulas- e Registros Ele- Bela • Vista Ltda.
N. 465 N22 - Europheness - elas- cela de Benfica - Classes 41, 42, nox Ltda. i
. N.°450 052 --.-- Casa Iládio: P'a
.
se2 - J. A Chaves.
-- 43 e 44 -- Ahla Soares Pereira - N.° 482.246 ......
triarca Ltda.
. ' :-•
.
_
Dominante
N. 463.2:5 - Cisa - classe 16 - Art. 117 n.° 1.
Classe
38
Lá
pi
.
s
Johain
Fabe
Industrial S.A.. ''
r
tr
Cisa - Consutora
1.‘,r .„ 468 809 •- Ulysses - Vieira
N. 465.712 ,-- Europreness - elas- N.° 467.859 - Escritório Co- • Ltda.
,•
. ...
Chaves.
se 1 - Arde S.p.A. - Com exclu- -mercial
de Imóveis e Representa- N.° 482 442 - Café' Castro - - N." 470 637 - Re Léo S.
são de bor
classe 8 e ões Mar - Classe 33 - Dante
Walper
- Classe 41 -- Irmãos Castro Alves Indústria e , Comércio de ApareN. 463 41 . ,• . . l os Científicos,
- .adio Técnica e Televisão Wal- Yatauro Perri - Art. 117 n.° ^1. ILida. ,
h
per Ltda •
N.° 438.841 - 'fatiais Empre-'I N.°' 449 367 - Baby Food L- N.° 470.638 - De LéO S :A
. tIvi-,•':"
N. 469.3•32 i-- Carbasan - classe 2 endimentos - Classe 33 - Ita- Classe 3 . --- Inb asa --: Indústria Tm-Ur:iria e Comércio de A•uái-e.
"
lhos , Cientificos, .
. - BlemcoS.A. Importadora e Ex- Una Empreendimentos Ltda. -- Brasileira de Alimentos S. A.
•'.
Art. 117 n.° 4. .
--. portadora.
N."
460.943
V
Incomotor
: --, - N." 478.388 -- Usina Nacio
N. 470.2.33 - Medusa .,- classe 32
)bira:1
- Vicente Di • Grado.
N.° 469.614 - Padaria e Con. Classe21 _- Ineomotor Indústria Industrias' ()iiltnicas S. A.
‘••
N. 471 889 - Modêlo - classe 35 feitaria Nogueiral .- Classe 41 _ e. Comércio de " Peças para Moto- j N.", 479, 740 -: Oliveira
& !.'Be- Curtume Modêlo Ltda. - Con- Francisco Caetano Rosa - Arti- res Ltda. .'
- • nassi.
siderando a" forma do clichê e sem go 117 ri.° I. :I
" .:
r,. .
,
.0.,,
N.°
715 - Ideal --:, Clw.se
Nia°.• 436.786 - Regência H otel
" direito ao uso exclusivo da expressão
7.462
7_
N.°
470.278
•
Hotel
Parque
Indústria de Máquinas [tua..
"modelo" .
. - Clas=k
. • Barcellos - Classes 41 , 42. 33 e 43 Arícolas Ideal Ltda. . , -N.° 471.956 - Motrac
N.°.446.633 -- Rodoviária Orra .;,
ria
Barcellos
Ltda.
---Imobiliá
se 7 - Lidústria Mecânica Motrac
467.047 - Confiança
,, •
Art.
11.°
7n
1..
Ltda. - -siINII .°° 44L6id. a63.6' - Rodoviária .1Ira-.
a.à., Classe 41 --; Sebastião Moura Lins:
........
N.°
475.183
Profoto
..._.
Cl
N.° 472 , 977 - -Sepptinii/mo
a2 -33 e 38 - Antônio . S.° 467.808 - • Companhia Qui- silasn- Ltda.
ses 25 ' -;----'
Classe 3 - Laboratórios Hosbon. Ro
Industrial de Laminados - N.° 471 . 714 - FNI '----Fábr.ica
sa
Lopes
- .Art.
.
. 117
. , n.° 1. - mica
.
S. A.
Marca Forni-dee! - Classe 38 '
Nacional de Drn
I ivpe lres noisentos Ltda...
..
Marcas .indeferidas:
.
. N.°. 468.566 L- São ' Rafael. N.° 474.349 --- Yortex - Classe N.° 410.030. --; Carioca -...Clas- (lasse 41 -:.- Lauro- de Olis-eira.
:•.1.•
• ;
' O 24 - Textil _Industrial
Têrmos a guardando. -anterfori, • Pleri
.
se 41
Padaria e Confeitaria Ca- .'I.° 468 683
- E' , erroprimer
- dades:'
& Belli S. A.
rioca 1.tda.
l'
• Classew16 - Condoroil Tintas .
N.. , 460.982 ..._.
N." 477 159 -- " Canabulin - N.° 442 494 -. -- Multivox :- Cias- S. A:,-Cervejaria ',Mo(lasse
Classe 3 - .0esterreichisches Ins- se 8 -.- :osef klroz. , . .
-.
giana' Ltda.'
N.'" 469 822 --• Windatin
titut Fuer Haemoderivate GMBH .__:. Comnanhia Nac.ionl,
N." 461.276 __ 1,ti'13-r i'tec '- Cl as'- ,(1'elns e: i dos
N." 461:975 - Indústria -Mel a_ 46a t,245 __ ,Dulipen iárr,tica
'Tec
N.° 477 443 - LM - Classe 36 se 47 --‘ Lubritec - Lubrificação,
Ga7ola Ltda.
ejlç,.f,
in
armo
Cirúrgica
.
- -- Man nel Kherlakian 5. A. In- Técnica Comerciai e Impor
N.° 463 275 - Agro C omerfial
..._
1);::?
i
pf.n
Ltda
.
'. .
'
dústria " e Comércio de Calçados. Ltda.
' 'Santa
Elena 5. A.
•
' --,/
.
, -•
N.

•

k !,."

-

'
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N." 467.805 - Companhia Quí- N.° 475.552 •-•:- Ribeiro de OliN. 482.108 - Associação Bra• N. 464.523 - Livraria Trianveira & Cia. Ltda.
mica Industrial de Laminados.
- sileira dos Advenfistas do Setimo
, guio Ltda.
N.° 475.722 - Indústria de En- Dia -Movimento de Reforma.
N.' 465.875 21- SÁIC SocieN. 467.80 g - Companhia Quí- feitei
Flor do Ypê Ltda.
dade Auxiliar da Indústria de mica Industrial de Laminados.
N.° 482.120 - Adornolandia
'Confecções Ltda.
N.°
476.579 -_ Societé des
N.° 467.807 - Companhia QuíArtigos de Adornos Ltda.
Antônio D. Ma- mica Industrial de Laminados.
N. 467.585
tomobiles Alpine.
N.° 482.140'- Restaurante Madalosso.
jorca Ltda.
N.
476.765
_Ns.
467.809,
467.810,
467.811,
Antônio
Pedro
C.
,Nunes
&
FiN. 469.934
467.812, 467.814, 467.815 e. ... de Barros.
N.° 482.162
José Barranco
lhos Ltda.
467.816 - Companhia Quhn ica
do
Valle.
N.° 476.980 - Lebos Chagurl.
N.° 470.113 1 Papelaria e Ti- Industrial- de Laminados.
N.° 477.933 - Indústria de N.° 482.228 - Rádio Rio Lida,
pografia .,Cisne Branco Ltda.
N.° 482.250 - Choteborske KoN. 470.147 - A. J. Renner 'N.° 468.177 - Laboratórios Roupas Feitas Inverno Ltda.
N.° 477.999 - Gerbruder Giu- vodelne Závody, Národni Podnik.
S. A. •L- Indústria do Vestuário. Biosintetica S. À'. Produtos FarUni GMBH.
Restaurante macêuticos.
N.° 470-.182
•
N. 482.253- Suerdieck S. A.
Graúna Ltda.
N.° 469.621 - Coram S. A. CoN.° 479.606 - Rádio Brasilien- -„„Charutos e Cigarrilhos.
se de Ribeirão Preto Ltda.
N. 470.297
Indústrias York mércio e Administração.
N.° 482.265'- Zamprogna S. A,
S A. Produtos Cirúrgicos.
Napoleon GeorN.° 479.798 - Tektronix, Inc. Importação, Comércio -e Indústria
N. 469.908
N.
470.403
Jotal
Roupas
LI•
, N.° 479.915 -- James A. Jobling
ges Athanassakis.
N. 482.385 - Les Laboratoiret
3nitada.
& Company Limited.
471.300
Metalúrgica
WalN.°
Français de Chimiotherapie S. A,
1x1,° 474.484 -- São Paulo Alpalig S. A.
N.° 480.669 - A. • J. Renner
gartas S. À. S. A. - Indústria do Vestuário. N.° 482.541 ,-- Multi Trading •%-N.° 474.603 - Fernando Athay,
N.° 471.303 . --. Metalúrgica %l i
N.°'.480.921 - Sanitecr 7- Sanea- Distribuidora -de i Filmes Ltda.
.
•
de Guerra. •.
N,°-482.552
Laboratório Ya.
-ngS.A mento Técnico Ltda.
tropa)] S. À.
N.°_ 475.293 '•-• Bar Empório N.° 471.312 - Nassif Assaid.
•
N.° 481 .452Flor Jardim América Ltda.
Ara- N. 482.500
Materiais de Construção tropan. S. A. :.--j .Laboratório Ya•
N.° 475.506 - Condoroil Tintas • N.° 471.340 -- Nicolau Delic. rense
- • Victor Rachid Peres Ltda.
N..
S. A.
•
, 482,374 ---:. Companhia Usi•
N.° 477.464 - Santiago Sc Keller Nasser.
Wandyr Garcia no Varjão Açúcar e Álcool.
N. 479.443 - AviCultura São N.° 473.916 - Comércio, Repre: N.° 481.483
Oliveira.
N.° 482.584
- Lahoratórit
Jorge Ltda.
sentaçoies e Engenharia Tieté S. A. deN.°
481.893 -- Chacara de Flo- Frumto,st S. A.
•
Metalúrgica N.° 474.099 -- Azolina S. A. Im- res Rosenau Ltda.
479:818
N.
Pavience: S;
:
Iguaçú S. A.
portadora e Exportadora de óleos
N.° 481.957 -- Metalúrgica Fe- N:° 482:685
:_.. Pavimentação Engenharia e Be.
N.° 480.322 --:- Pneuleme Dis- Coniestiveis "e Derivados'. roc Ltda.
,
tribuidora Leme de Pneus Lida; •
N. -475.551 - Ribeiro de 011- N.° 481.986 - Benjamin. Sebe- presentações. •
N.° 480.333 - Recautchutadora veira & Cia. Ltda.
N. 482.798 -.António Andra&
Mirim Ltda.
• N. ,482.832_,
Promoções:.
José" Moreno
N. 480.370
Vendas de Valores Comerciais •
Rueda.
Industriais Valindus Ltda..
N.° 4.80.383 . 'Indústria e . CoN. 482.876 - EstofadOS . J. .1
mércio de Vidros Graduados H
Ltda.
•
G:- .Ltda.
N:e 482.876,2-- : Rstofados J.
Empresa :Fõlha
N.° 480.394
Ltda.
•
da. Manhã S. A.
••
N. 482.918C.N. 480.601 -'..-Edgard de Moura
nica do-_ Biasil
Ltda.
N. 489.738 ,--. Florencio João
.
:
•Mob r. •
'N.° 482.947 --: Vendolar
Vén
das. e: Domiciliares Lida,
Frielirich Wol-N.° . 480.742
. • lart..„.
Ferreir: •
W. 'A. .Andraui
Nf r 480.762
Pestana
Edilôra
Ltda.
•
•
•
DO
•
&
N.° 482.995 : - . Nilo Campos Go
N.° 481.382 --'Joanico Antunes
'.
de Oliveira.
'SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N.° 483.638
Minerva'. S. A
.1n1,° 481.35 .-- Mercearia Onze
Drogarias, Farmácias e , .Comércio
de Agibto Ltda.
Reunidos.
,
• N. '482.895 - -Dionisio Bassi.
Pilkington 13roCr$ 2.100
N.° 838.179
Volume 35 :* Fascículo 1 9 - janei 'de 1966
N. 483.392
Hei da Voz Apa
thers Limited.
relhos Eletro Sonóros S. A:
N.° 483.395 - Companhia -Bra
N.°. 448.785 -.Fábrica de 'Ma- - Volume 35 * Fascículo 29 - fevereiro de 1966 - Cr$ 2.100
Sileira de Tratores.
teriais boiantes Isolasil S. A.
- N.° 444.525 - Lanches RestauN.°483396 - Companhia Bro
Volume 35 * " * Fascículo 39 - março 'cle 1966- Cr$ 2.000
rante Anazonia Ltda. .
sileira de Tratores.
N.° 455:588 •- Moto Peças WalN.° 483.402
Rosado &- Frei
lig S. A.
•
tas Ltda.
N.°. 460.508 ,-:-..-Aderito Augusto
• N. 483.485 - .Albano
.• .
de Sã,
Vilaça.
:•
N.° 460.845 - Porcelana Estea• N. 484.745 - Crunswick - .(or .•
tita S. 'A.
poration. •
N.° 461.065 - Ao Médico da
Caneta Tinteiro Ltda.
N.° 484.960 - Epil S. A. Serviço Nacional de Contrôle 'de Cré- •
v u.1 nLt.s.t1,
N.° 461.308 - Jota Jota Comérdito.cio e Representações Ltda.
Na Guanabara
N. 461.500 - ABC Rádio e TeEXPEDIENTE 1)0 DIRETOR
levisão S. A.
too de Vendas: Avenida Rodrigues Miven
DO SERVIÇO DE 'ORIENTAÇÃO
N. 461.505 - ABC Rádio e TeE COOlIDENAÇXO.
levisão S. A.
Agência I: Ministério da Fazenda
N.° 462.739 - Alcantaria MaDe 27 de abril de 1966
chado Comércio e EmpreendiAtende-se pelo Serviço de •Reembõlso Posta. s
Exigências:'•
Mentos Ltda.
Confecções Altex
.:
N.°
130.772 ---- : Madesco Gi. •
N. 463,319
:Em Brasília
-gowski , e. Wolff S.
Máquina'
Ltda.
e.
Acessórios
para
Indústria.
Tex
•
Nà
Sede
do
0.1.N
Isl.° 465.549 - José João Diais
til
. Cumpra a exigêncW
de Oliveira.
N.°.139.829
Pierre Portal - --N.°'467.214'- • Rai m undo Alves
Compra a eSigência.:
Cavalcante:

REVISTA TRIMESTRAL
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MARCAS D -E- F ? 0 . S 1 „rjD.
À A
Publicação feita de, acórdo com o art. 130 'do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
lhaerer a prazo de GO dias para o deferimento do 'pedido. Durante tese pra= poderão apresentar suas oposições ao Deputam—A'. Nacional da Propriedade industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termos ns. 725.157-a 725.163, de
18-11-1965
Supermercados
Serv-Lev S Â.
_
São Paul-

vejas, fernet, genebra,_ gin, •kumel, licoTermo n.° 725.168, de -18-11-1965:'
res, nectar, punch _ pipermint. 'rhum, Distribcidora de Borrachas Borf:1 Ltda.
•
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
Rio de Janeiro
mouth, vinhos espumantes, . vinhos ,
quinados e wh:sky
ti
Classe 13.
BORFIL

ou4wre,11•21mr.

Refrescos' e águas naturais* e artificiais.
usadas ' como bebidas, a saber.: Aguas
Industria Brasileira
gasosas, naturais ou artificiais; caldo " de
cana,' caldos de trutas: guaraná: refrescos, refrigerantes: 1 soda; xaropes para
Classe '19
retrescos
• Para distinguira. Aves e ovas em geral.
Classe 46
inclusive do icho 'da seda, anar-ais vivos.
bovinos, cavalar, caprinos. aalináceosa Para"distinguir: - Amido, azul 'da
ovinos 'e suinoi1-rússia, alvaiade de, zinco, abrasivo
• Classe 28
•
algodão preparado para limpar _metais.
. Para distinguir: aart2fatos de material detergentes, espremacetes, extrato de
azsLt fecula para tecidos.' fósforos &plástico e de nylon: ReCip:entes fabri- cera e de madira. g goma para iavan.
cados de material plástico, revestimendaria. limpadores • de 11.:VdS; liquim4 . de
tos ,confeccionados^ de substâncias ani- branauear tecidos, líquidos Mata-aordu
mais e vegeta:s .: Argolas, açucar,e¡rox. raspara roupas e mata óleos para rou
armações -para • &cios, bules, , bandejas.
oleina, óleos pára'limpeza de car
. -bases -paia telefones, baldes, bacias, bol- roa, pós de branqueai roupa,-.salicatc
, Sas,' • caixas,' • carteiras,, chapas, Cabos
para calçado!
•
- para 'ferramentas' e utensílios, cruzetas.
• Classe ,'48
• caixas' .para : acondicionamento 'de . ' ali. •mentos, _caixa' de m
' aterial 'plástico •para Para ;:distinguir: Perfumes, essências; exbaterias., 'Coadores,. copos, canecas, con- tratos,. agua' de: colónia, água de, touca
chas, capas • Para álbuns e Para livros, cadoz.,. água , de . beleza, água de quina,
cálices,a . céStós,.. -fcastiçais para velas, água- de rosas, água de alfazema, água
a caixas para guarda de . ibjetosa
pára barba: loções e tônicos para -os
cho..a, Coa& aes para chá; "descanso para Cabelos é para :a' Pele, brilhantina, banpratos,: copos:e copinhos de, plásticoo,s dolina, ,-"batons", • cosméticos, fixadores
• -apara :• soraeteá, ca:xinhas" de .plástici de • penteados, petróleos, -óleos para_os
:para' » Sorvetes, colherinnaS, • pasinhas. cabelo, Crave rejuvenescente, cremei gora
garfinhos de Plástico - para 'sorvetes,- for- durosos e' pomadas ,• para limpeza da
minhas dt plástico para sorvetes,' discos, pele "macmilage",, depilatórios, deso.` embreagen de - material ,, plástico, 'emba- dorantes, vinagre aromático. Pó de arroz
lagens de -mater:al plástico: . para , sorve- e talco perfumado ou não, lápis' para
pestana e sobranceiras. preparados 'para
(es, estojos . para . objetos, eapurnas
nylon, " esteiras, enfeites para au'oni6-7 embelezar cílios e olhco, • carmim' para
vais, massas anti-ruidos, eaCoadores. de i) rosto e'para os lábios, 'sabão e creme
•• pratos,' funis,. fôrmas, para:, doces._ fitas párá barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifriclos em pó:
,para • bolsas facas. • •guarnições
nições para porta-blocos. guarnições pasta ou liquido, sais * perfumados para
, • para 1:quidificadoreá - e' para batedeiras banhos; pentes, vaporizadores de perfude frus tas e legumes; gcarnições de an: me, escavas • para dentes a:cabelos, 'unhas
teria! :plástico 'Utensílios e eibjetos. e cílios. saquinhos ^ perfumado, preparaguarnições para bolsas ...garfos. .galerias dos em pó, pasta, líquidos e,'tijolos
, para cortinas: , ferro . Iam na.las. , plás- para • o • tratamento .das -unhas, dissolventes e' vernizes, removedores da cutle
ticas, : lanche:raS. '' Mantegueiras, • orinóis. prandadores . de roupas puxada- cuia,' glicerina perfumada para os caoee' preparados para descolorir unhas.
res de, móveis, p. res. pratos • palitei- los
cilios'e pintas ou sinais artificiais, óleos
ros, pás da cos:nha, pedras Pciines' artipara • a pele
gos -protetores " para documenras, puTermo
n.9
725.174, de 19-11-65
xadores • de • água para `. uso domestico.
Hildebrando Orcy
porta-aopás, • porta-nique:s, -porta-notas,
Rio branae do bui
• porta-documentos - placas, rebites'
nhas. reciPiantes, suportes, suportes para
guardanapos. saleira, tubos. 'tigelas.
-tubos para -ampolas. tubos -.para • sarin. `gas, travessas-, ,:tipos de material piás-.tico, sacolas, SacoS..- saqu:nhos,' aaailliames para acOndicanamento, vasos, x1- caras, colas a frio e -colas são incluídas
aem ,Outras Classes, para- borracha, para
corttames, para marceneiros,
.
'para sapateiros, para'vidros: pasta adesiva :para
matar:al • plástica e , mgeral
Classe 29
• ...Escovas, espanadores e vassouras
• • Classe -42
"
..
-.• ,
Classe 41 •
Pira d:stinguir: 'Aguardentes, . aperiti'buten brandY. emiti ame, certorrado e lnoi.lo •
vos.,

BEM

,

Termo n.9 725.17á, £1,?. 19 11:65
Vidrar:a -Marlise Ltda. •
Rio Grande do -Sul, -

INDILISTRIA
Classe ,

RL1SE

.

Artigos da classe
Termo- n.° 725.175, de 19-11-65
Galeto Irmãos Machado Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 50
Fabricaçjo de gaia-aias _
Termo n.° 725.179, de 19-11-65
, Serralheria Artistic aNara Ltda.
Rio Grande do Sul

Cls.se, 41'
GalCto
Termo ra 9 725.176, de 19-11-65
":Galeto Irmãos Machado Ltda.
Rio Grande do Sul

-

Classe 11
Pequenos artigos • de 'qualquer metal
- Termo n. 9 ,725.180, de 19-11-65
. Rodo-Leão Ltda.
R.o Grande do Sul

ODO 4,Th.0

g

.
•
.
. ClasSe 5(1.
Prestação de servios de transporte
Termo n,°725.181; de ; 19-11-6j-7
Farrotec Ltda.
• Rio Grande _do Sul

FORROVFIC
Classe, 41 .C.;aleto
Tenno n.° 725.177, de .19-11-65
Manoel Guerreira; Maio
,‘ Rio Grande cio Sul ^

CAFÉ
GUERREIOMAIO`

Classe 16
-Decoraão de interiores, em gesso
Termo n.9 '725.182, de 19-11-65
Indústria e , Comércio de Materia's
• Construções -- Prodomus Lida,.
Rio Grande do Sul
c=tcw;3
wc=a
-- 1 c_ azi

INDUSTRIA BRASILEIRA
.. 1.:Riase 141
(,,ale7, 't'Orrado e -mo

-- Classe 16
i Material de construçãcs construçã* d
vil e de casas , pré-fabricaclai .
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MARCAS DEPOSITADAS
Publleapk fetta de acOrdo com o art. 10 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Sanes prazo da HO dias wa o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao DeparEallatak
xacktnal da rruirlettádo Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão, do registro requerido
Termo n.° 725.183, de 19-11-65
Churrascaria e Galeto Farrapos Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 725.187, de 19-11-65
Walter Felix Franco
Pará

"FARRAPOS"
4.~11ffi — .

Classe 41
Bar e restauraate
Termo nãq 725.184, de 19-11-65
Gelomar Comércio e Representações
Ltda,
Rio Grande do Sul

141

G E

Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Têrmo n.° 725.188, de 19-11-65
Alafdr Magalhães Gouvêa Engenharia e
Comércio S. A.
São Paulo
Nome comercial
• Termos ns. 725.189 a 725.196, de
19-11-65
Bert Keller S. A. Máquinas Modernas
São Paulo

Classe 21
Peças e acessórios para veículos automotores
Termo n.° 725.185, de 19-11-65
LAC
Laboratório de Aparelhos Científicos Ltda.
Rio Grande do Sul

INDUSTRIA
BRASILEIRA

Classe 50
Prestação de serviços
Termo n.° 725.186, de 19-11-65
Hiper Hall Publicidade Ltda.
Rio Grande do Sul

1-4 I

, PUBLICIDADE

PER

LI

PILL

Classe 32
Public'clade, correlatos e afins

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas p....aes
integrantes: Aros para btcicletas, autonóveis aviões, amortecedores. alavancas de câmbio, braços
breques, braços para veículos, !Meletetas, carrinhos de mão e carretas, carni
ahonetes, carros ambulantes, caminhões
cantis, tratores, carros-berços. carrost anques, carros-irrigadores, carros. em-oca*, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cabos de veículos
corrediços, para velculos, direção &alig adeiras, estribos, escadas rolanes, ele.
'adores para Bagageiros e ara carga
engates para carros. eixos de direção,
freios. fronteiras p ara veículos, guidão
l ocomotivas. lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões
mdas Tiara bicicletas, raios para bicicletas, r eboques, radiadores para veículos
ma nivelas, navios ônibus, para-choques.
p ara-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veículos, -gelins, tricicles, ti.
rantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrôle do a çogador- e
-acelerador tróleis, troleihus, varaes de
carree

e rolPt.% ruma rum+.

Classe 39
peças; fabricar rebites fabricar roupas,
Para distinguir. Artefatos de borracha fundir, imprimir, insulfrar, perfurar, O..
borracha, artefatos de borracha para cotar, prender, rebitar. roscar, selecioveículos, artefatos de borrachk,oao in- na, sepaar, serrar, tecer, timbrar, torcluidos em outas classes: Arrue,as, ar- cer, tornear, betoneiras, burrinhos,
golas, amortecedores, assentos para ca- brinquetadores, cardadeiras, condensadodeiral:, borrachas para aros, batentes de res, cravadeiras, dinamos, escavadeiras,
cofre, buchas de estabilizador; buchas, misturadores, motores, prensas, rebitabuchas para lumelo, batente de porta dores, teares, máquinas insulfradoras,
hatente de chassis, bicos para mamadei- moto-motoras, motrizes. operatirzes,
ras, braçadeiras, bocais, bases para te- perfuratrizes, rotoras, e. peças Integrantes destas máquinas
lefones. borrachas para carrinhos industriais. borracha para amortecedores.
Classe 8
bainhas de borracha para rédeas. cochim
de motor. câmaras de ar. chupetas cor- Para distinguir aparelhos elétricos, pe..
leias massiços de borracha, cabos para ças para automóveis. acessórios eléferramentas, chuveiros, calços de bor- tricos, instrumentos 'de precisão, instruracha, chapas e centros de mesa. cor- mentos e aparelhos eletrônicos: Acumulas de borracha, cápsulas de borracha muladores, antenas, baterias, buainas,
para centro . de mesa, calços de borra bobinas, chaves elétricas. chassis, cochi para máquinas, copos de borracha mutadores, dínamos, dispositivos de
para freios, dedeiras. desentupiclitas. partida, far&s, filtros para motores,
discos de mesa. descanso para pratos. limpadores de para-brisas, lanternas, raencostos. êmbolos, esguichos, estrados. lava. sinaleiros, terminais para bateesponjas de borracha em quebrajactc rias, transformadoers, rádios e Velas de
para torneiras, fios de borracha liso,
ignição
fôrmas de borracha, guarnições para
Classe
móveis. guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veículos Máquinas e utensílios para serem usalancheiras para escolares. lâminas de dos exclusivamente na agricultura e
aorracha para degraus, lista, de borra- horticultura a saber: arados, abridores
cha para !anelas e para portas. lençóis
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mede borracha. manoplas. -aaçanetas. Pret. cánimos e emplilhadores oca:binados,
teores para p ara-lamas, protetores de
para-choques, pedal de acelerador, pe- arrancadores mecânicos para agricul.
tira. batedeiras para cereais, bombas
dal de Partida, paras para businas Para adubar, ceifadeiras, carpideiras.
*ratinhos. p neumáticos, pontas de borregados para arroz, charruas para agriracha para bengalas e muletas, rodas
mestiças. rodízios. revestimentos de cultura. cultivadores, debulhadores
borracha, rodas de borracha para mó- lestocadores. desentegradores. esmagaveia. sanfonas de vácuo. suportes de dores para a agricultura, escarrificadomotor, sapatas do pedal de breque. as- -es. enchovadeiras, facas para máqui•
sembaio e isoladores, suportes, semi- nas agrícolas, ferradeiras. gadanhos.
p neumáticos. suportes de câmbio, san- ;arras para arado. grades de discos
X.1 dentes. , máquinas batedeiras para
fonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha: surdinas de borracha para sgricultura. máquinas inseticidas, má- ,
zulnas vaporizadoras, máquinas de
'aplicação aos fios telegráficos e telefó- mungir.
nicos, travadores de porta, tijelas, táquinasmápquinas niveladoras de terra,
erfuradoras para a agricultubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração irra, máquinas"de olantar. arotofflarmas. mquinas regadeiras, máquinas de
de substâncias quitnicas
arçar... de semeai, afira sulfatar de
Classe 31
•orquir, de triturar, de esfarelar terra,
Para distinguir os seguintes artigos ,yara irrigação, para matar formigas e
para veículos: Anéis de vedação para nitros insetos, para burrifar e pulverijunções, arruelas, barbantes, biliões, bu- zar desinfetantes para adubar para
chas, • barracas de campanha, cordoa. agitar, e espalhar palha, para colher
lha, correias de transaiissão, canaletas, algodão, para colher cereais, máquinas
coberturas de lonas dia,:agana 'para amassadoras Para fins agrícolas, de
vedação, lonas, fitilhos, fonas para cortar árvores, para espalhar, pare careios, mangueiras, molas para vedação. piaar, máquina combinadas para acpestanas,
tampões, tubulações para sie- arear e cultivai, de desbanar, para em_
Miar máquinas e moinhos para forradações • tendas
gem máquinas toscadoras, ordenada
•
Classe 6
ris aseclinicos, raladores mecânicos, ro.
Máquinas ara: acabamento, achatai loa compressores para a agricultura,
arame, acondicionamento, adelgaçar sacradeiras, semeadeiras, sendeiras,
ajustar, alimentar água, alisar, amas ma, tratores agrícolas válvulas para
sar, aplainar, arrolhar, beneficiar, bu.
máquinas a g ricolas
brinquetar. brunir, cardar, coleClasse 47
tar, ,corapeir, comprimir, condensar, conseroar, cortar, coser, costurar, clarifi- Carvão cnineril, de turfa ou vegetal,
'car, 'classificar, cravar- debruar, debuceras para iluminação, combustíveis,
lhar, desbagar, _desbastara„ descaroçar fluidos de 'iluminação, gasolina, gordura
desembrar, desintegrar, •destnatar. de- de petróleo, graxas, lenha, lubrificantes,
polpar. 'distribuir, dobrar drenar, ele- nafta. óleos iluminantes, óleos lubrificanvar, empacotar, encaderna, estampar tes, p arafinas, petróleo refinado, querofabricar arame, fabricar artigos de me,
sena. turfa
tal, fabricar bebidas, fabricar ouça.
•
Classe 1
dos, fabricar chapéus, fabricar escóvas
fabricar ferramentas./ ,abricar gelo, fa- Para distinguir como marca genérica:
bricar móveis, fabricar Pa pel, fabricar Produtos. Químicos
fin.
•

r,1,-.1!3 de
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da publicação

Termos os. 725.197 . a .725:202, de
—
19-11-65
Malharia "ZÀtatex." Ltda
São Paulo

robe' de chambre, roupão sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
touca, turbantes. ternos: uniformes
e vestidos
Classe 34

ZETATEX
Indústria Bragileira

Tapetes, cortinas e panos para assoalhos e paredes; linóleos. oleados "e encerados, inclusive para instalações hospitalares

Termo n.9 726.209, de 19-11-1965
José Pereira
• São Paulo

lu A \r ` F. U N
-Indústria Brasileira
Classe 8
Rádios e televisores

..e

Termo n.° 726.210, de 19-11-1965
Classe 24 • .
NIcrodeca
-- Indústria Beneficiadora
Termo
n.°
725.203,
de
19-11-65
algodão.
nylon,
plásticos.
ArtefatOs de .
de Metais Ltda.
•
Malharia "Zetatex" Ltda.
cânhamo, coroa juta. lã. linho, paco. São Paulo
São Paulo
paco rámi, raion, seda natural e outras"
fibras: Alamares. atacadores, bicos.
NICRODECA— •
• MALHARIA
bolsas de tecidos aar senrosas, bordados
INDISTRIA
:.;orlas, • bandeiras, ' cordões, cadarços
"ZETATEX'!
LTDA.
coadores de café, cobertas para, raqueIA roRA :DR METAIS'.
tes, coberturas , para cavalos. debruns
Nonie Comercial
LTDA. ,
enfeites, etiquetas, entremeio, entreteTêrcno n.° 725.204, de 19-11-65
las, • flâmulas, fitas. ' franjas. filtros de
Nome Comercial
Lojas Mclodisc Ltda.
café, galões laços de chapéus. mochilas
1
Sã.'
montas; nesgas. ombreiras, passamana
-Termo n.9 725.211, de 19-11-1965
pavios. passamanes
ries, palmilhas.
Indústria Beneficiadora
IN:cred e-a
pingentes. • rendas, rédeas
pon-pons
de Metais Ltda.
redes, sacos sacas sacolas, tiras, .telas
São •Paulo'
para bordar e zergas
Classe 22
NICRODECA
Fios de algodão' cânhamo, juta, lã
nylon, tios plásticos fios de seda na
_Industria Brasileira
tura' e rayon. p ara tecelagem, para
• ,n..12,1#
bordar. pa-a costurar tricota ;em e cro
1çc _em bruto 'açc preparado.- açc
fios e- linhas para pesca. linhadas d;
.loce aço para tipos aço turdido, açtaço para pesca
iarcialenente trabalhado. aço .pálk av,
Classe 23
Classe 8 •
co ur aças estanho bruto or.
Para distinguir I ecirlos em geral, te
ciclos para confee-Oes -em geral para Para distinguir: Agulhas para fonógra- -finado bronze bronze . em:, Pruto
bronze .fle
tapeçarias e para ...tinos de cama è fos, fitas magnéticas, gsavadores de arcialrnente trabalh-do
mesa:' Algodão. al p aca cânhamo retini fitas, gravadores de discos, pick-ups rant:lanes bronze -In •, oó lrorize em
árra em fio cuittstic em bruto ou
caroá. , casemiraS fazendas e ' tec dos le
d'scos gravados'
arcialmente !reparado cimente -,rne
lã em peças, luta ierçe y linho nylorr
Termo n.° 725.205, de 19-11-65
paco-paco. percaline , ratird ravon seda
V ico cohalt, n••rutc 31.1 parcialmenti
Lojas Meloctsc
, a s elairriente trabalhado. tarro em bruto
natural. tecidos p lásticos _tecidos • irn
no Paulo
permeabdizantes e teci:Jos de pano courc
*lassa ferre *angaries • terrc 'velho
r vest ?nu
iip,a clii tirite parciaimente traba
Classe 37
irado gusa_ temperado etJa maleavei
•
LOJAS
rainnrge
'metal .iata co-. '• fõlha. tatãccama
e
mesa.
para
Roupas brancas
LTDA,
s fálha latãc 'ri chapas latãr eu
Acolchoados para -canas. :' chas et>
ergalhóes metálica limabas
bertores, esfregões fronhas, guardana
annésio . mangarias , metais aãe traba
pos, • jort r•s bord , 30 re.a:IZ,,
Nome
comercial
lados ais oareialmente • rrabalhados ase
lenVS,'S . a antas paia • camas ploiis
sts em 'massa ; natais estampados
Termn q T1C, 725.206 e 725.207, de
cos• n'aa, r• panos ,tz. a-os toalhas çiei
rosto - e banho. - toalhas .3e rnesd toa.
. 19-11-65
ietais para solda :niquei • aura sino,
lhas para jantar toalhas )ara chá .z
sir falhas
' me,
\ .oque Bibo
-orsiloaa
café, toalhas • para banquetes. guarniSão Paulo
Termo ri.° 725.212 de. 19-114965
ções para cama e mesa, toalhinhas
Cia. Química Industrial "Ca"
(cobre pão)
• Z O T' O
Classe 36
- São Paulo
.
Indústria Bragileira
Para distinguir: Artigos • de vesterio:
e roupas ."citas • ein . geral: Agasalhos'
- aventais, • alpargatas : . anáguas. .blusas
' botas, -.botinas blusões moinas , baba
-douros, bonés capacetes cartolas. -.ata
poças casacão, coletes capas chales
cachecols,• ,.calçados chapéus cantos
cintas, Combinações corpinhos caisas
de senhoras e de crianças calções cai
camisas.' camisolas - camisetas
'ças
cuecas, ceroulas' colarinhos cueiros.
saias. casacos crineios domineis ech'ar
pes fantasias sardas para militares - co
legiais. fraldas galochas gravatas aor
roi:" jogos de 'moeria taqUetaS *Mie,
luvas. ligas @tinos mameis meias
maiõr mantas mandrião mantilhas . na
letós.. palas penlitiai pulovet pelei-nas
peuga.s pouehes oolainiss piimnas
regaios
,parnonos
perneiras
nhOS,

.
Classe 39
Para distinguir: solados e saltos de
borracha
Classe 36
Para distinguir calçadós em geral: Alpercaitas, botas, botinhas, botinas, chinelos galochas, polainas, perneiras, sandálias,. sapatos sapatos desportivos e
tamancos
Termo n.° 725.208 de 19-11-1965
José Pereira
- São PD 11 ;C,

JOSPER II
Tndástria Brasilei
• e .• Classe
Rádios' e -releSsisores

areia, azulejos, batentes, balaustres, blo.
cos de_ cimento, blocos para pavimentação, calhas, distante, cal, cré. chapas
isolantes, caibres, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga- para etixos, edificações prctnoldadas, estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal: ladrilhos, lambris, luvaa
de junção., lages; lageotas, material toe
tante contra frio e calor, manilhas, meg.
sas para revestimentos de partdes,
deiras para construções, 'mosaicos, produtos de base astáltico, produtos para
tornar impermeabilizsmes as argatnaln
sus 'ele cimento e cal, hidráulica, pedre.
gx lho. produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob Mitras 'formas
para revtstimento.e outros como na pavimentação, .Peças ornamentais de cimento ou gesso para' tetos e paredes,
papel • para, forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, pargueto, portas, portões. pisos, soleiras
para portas, .tijolos, tubos de concreto,
telhas, s tacos,. tubos de vtntilação. -tanques de cimento, vigas, vigamentos e
•
_
vitrõs
Classe ' I

Para distinguir: Absorventes, acetona,
ácidos, aCetatos, agentes quimicos para
o tratamento e :o:oração de fibras, tecic,os, couros e celulose; água:raz,
anilinas; alurnen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó,
anioniaco, anti-incrustantas, anti-oxirlantes, antiscorrosivos, anti-dctonantes, azotatos, água acidulada 'para acumulado.
res, água oxigenada para fins nclastri.ais amônia; banhos para galvanização,
benzinas, benzei, betumes, bicarbonato
de sócl:o, de potássio; cal virgem, -car-s5
vões, carbonatos, catalizaclss' res, celulose, chapas fotográf:cas, coe:posições, ex.
Untores de incêndio, cloro, corrosivos,
Cromatos, corantes, creosotos;;clescorane
tes clissincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, eter, ' carnaleestearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formol fosfates indus.
tr'ais, fósforos industriais, fluoretos,
fun-sntes tiara solda; galvanizadores,
ge . atinas Para fotografias e pinturos,
gliCer'na; hidrates, hidrosulfitos; itnpermeabilizantes, ioduretos lacas; massas
para pintura. magnésio. mercúrio, nitra.
tos, ; neutral zadores, nitrocelulose; pro.
HEOCIL
oxidas, oxidante. óleo para pintura. óleo
Inctie'tria' Brasileira de l'nbaça, produtos químicos para impressão> , potassa industrial, papéis. ha..
liográf'cos e preliocopista películas sen.
Classe 1
sivels, papéis para fotograf • as e análi.
Tintasi vernizes, 'esmaltes, secantes e ses de laboratório, pigmentos', :potassa,
imperrneabilizantes •
pós metálicos para a composição de tiaTermo n.° 725.213 e 725.214, de
tas , preparações para fotografias. produtos para n'quelar, pratear e cromar,
9-11-1965
.
mes-í i itos para diluir tintas, .prussiates,
Cia. Química Industrial "Ca"
reativos, removedores, sabão neutro,
São Paulo .
sais, salicilatos secantes, • sens•bilizantes,
sililatos, soda cáustica, soluções quimi.
VILANOva
cas de aso industrial, solventes,. sulfaItichistr.i a Brasileira tos, fntas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira ferro, paredes,
Classe 16
construções, decorações, couros, tecidos.
Pssa disinquir Mat.'-ia's para constru- fibras celulose, barcos e veicules. talco
industrial:1 th!ner, vernizes, zarcão
çõss e decoracesss: Argamassa. argila,
•
.
•
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.

Têrmo n.'725215, de 19-11-1965
Cia. Química Industrial "Cil"
São Paulo -

13 LTRAFIRME
Industria Brasileira
- '
Clasie 1
Para distinguir: Absorventes, acetona,
!Eidos,. acetatos, agentes quimicos para
tratamento e coloração de !Obras.- te. 'tidos, couros e celulose, agua ria, fd.
tool, albumina, anilina, altunen, alvaiade. alvejantes, alumínio em pó, ama
naco, ariti-incrustantex anti-oxidantes,
anti-corrosivos antf-detonantes, azotatos,
tgua acidulada para acumuladora, agua
oxigenada para fins industriis, amonia
banhos para galvanização, _benzina,
benzo!, betumes. bicarbonato de sódio
mie potássio, composições para entinto.
rei de Incêndio, cloro, corrosivos. cra
matos. corantes. descorantes dseincrus
tanta, dissolventes, emulsões fotográ.
ficas, enxofre. Etc esmaltes, fenol,
:adores, fluidos para freios; formol,
tatos industrieis, fluoretoa, fundantes p-a
ta solda, gelatinas para fotografias *
pinturas, giz. glicerina. magnésio. roer, rufio. nitratos. oxida, oxIdantea. óleos
'para ,pintura. óleos de linhaça, produ
loa quimicos ara impressão, potassa in
duraria!, produtos para niquelar, pra
datas. prussiatos reativos. removedores
reveladcires, sais. ailicilatoa, secante'
Ioda caustica, soluções qui/nicas de use
Industrial. solventes, tintas em PO.
vidas.: sólidas ou pastosas para ma.
, Jura. arro. paredes, fibras, talco
dusfrial, thiner. vernizes e zarcão

.

'

:

Termo n.° 725.217, de 19-11-1965
Dár:o Teixeira
São Paulo

OINAD
Cnckistria Brasileira
Classe 46
Amiao,, anil. água de lavadeira, água
- sanitária, cera para assoalhos, detergentes, esponjas de aço, fósforos, lixiv:a,
lixas, lã de aço • pomadas para calçados
palha- de aço, preparados para polir e
conservar, material abrasivo empregado
na limpêsa, sabão, saponáceo, velas,
goma, pol:dor para pintura de autos
Têrrno n.° 725.218, de 19-11-1965
Cesalpino Antonio Rodrigues
•
São Paulo

4.

Termo n. 725.219, de 19-11-1965
Textil Elizabeth S.A
São Paulo

2LTB3L
Itidestria Brasileira
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho: nylon,
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
satura], tecidos plásticos; tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro,
veludos
nino (n. 725.220, de 19-11-1965
Leia Vargas
São Paulo

4

ENTIN
Indastria
Brasileira
•
Classe 41
Bananada, goiabada,. ligada, 'cocada;;
•
. marmelada e bals
Têrmo n.° 725.221, de19-11-1965
Fábric Real de Garrafas Térmicas Ltda.
-São .Paulo,

Termo ti.° 725.225, de 19-11-1965
Eleven
Distribuidora de EletroDomésticos Ltda.
São -Paulo

-

VENDAS IMPULSIONAM O

PROGRESSO DA NACO
Classe ttAparelhos eletro-domest.cos
Termo n.° 725.226, de 19-114965
Laboratórios Lepetit
São Paulo

MA STI SOL

Termo n.° 725.227, de 19-11-1965
Laboratórios Lepet:t S.A.
S:ao Paulo

METRISOL
,

-.Classe 2
Um medicamenta indicada; no tratamen,
ZO e prevenção de merrites

. 4

. Classe .8

Termos as. 725.222 a 725,224 de
' 19-11-1965
Bleven --- Distribuidora de EletroDomésticos Ltda. .
São Paulo

LEX I NGTON
- INDUSTRIA

Tênno n. 725.228, de 19-11-1965
-°- áfica Editora Publicações
Especializaslas.S.A.
- Guanabara

G NECOLOGI A
MODERNA
, -

,

Classe E •
Discos gravado.-

Classe 16
, Materiais -de construçõe,
Termo n. 725.231, de 19-5,-NOr
Jorge de Freitas Baptista
,
Guanabara

Q

AMPLI-SOM

5

11;15i.ISTRIA. BRASILEIRA
Classe 8
Aparelhos de intercomunicação
Termos ns. 725.232 e 725.233, de •
19-11-1965
Fritzsche Nrotherir Argentina 5 .A .1.(3
Argentina

Fri tzsc h e Brother
'

Classe 1
Artigos da classe
Classe 48
Essências perfumadas
Termos na, 725.234 e 725.235, cie"
19-11-1965
çche Nrothers Argentina 5 . A . 1.4.4
Argentina

Fritzsche Brothers ArqmM

• INDUSTRIA IRASILAIRA

'Classe
•
Classe 32
Artigos da ciais*
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
Classe 48
anuários, boletins, 'catálogos, jornais,
fisências Perfumadas
livros, peças teanais e cinematográfi.Termos ns. 725.236 e 725.1-Jur
cas, programas de rádio e televisão,
19-11-1965
oublicações revistas, tolhinhas imprea- Fritzsehe Nrothers.Argentins
•
sas e programas circenses
Argentina
Termo n. 725.229, de 19-114965
Gráfica Editora Publicações
Especializadas S.A..
. Guanabara
•

Classe . 8 •
Ralos, televisores; aspiradores de pb.
enceradeiras acendedores elé ricos ferros elétricos, refrigeradore,s, 4ogões e
fogareiros elétricos, resistências détr:cas,-liquidificadorá válvulas, panela de
pressão, pick-ups, sorveteiras elétricas,
torneiras, ventiladores aparelhos para
espremar frutas e legumas fôrmas:
elétricasre antenas
Classe 32
Para distinguir almanaques.' agendas,
anuários,. álbuns, impressos, boletins,
cuálogos. edições impressas, folhetos,
Jornais, livras impressos. publicaçõe,
Classe 1
impressas: revistas, órgãos de pi.blici..
INDUSTRIA . BRASILEIRA-dade, prügrarnas 'radiofónicos e rkifii
Suostãne.as e _preparações químicas usa—,
teltvisionados. peças teatrais e Cinernato-'
das nas ind'istrias: essências usadas nas
gráficaá e programes: circena..s
Classe 37^.
indúf rias
• -^
Classe -24
Pará distingair:
álbuns. almanaques,
classe 48
Titulo de Estabelecirnenta
anuários, boletins,. catálpgis. jornais.
Essências perfumadas

t

•

OBSTETRI C I A
MODERNA

Vot Po CauvAlur

-

•

'",d4DUSTRIA BRASILEIRA
.„
Classe 2.'
Um medicamento indicado no tratamento e prevenção de mastires

INDUSTRIA- RRASIlfIRA

Balanças, ferros de. passar roupa, chuveiros, aquecedores, ' garrafas térmicas,
marmitas e panelas térm:cas

liWos, teças teatrais e c:nematográfIl4;
cas, programas de rádio t televisão:
publicações, revistas, folhinhas impretiá
as e programas circenses
,Têrmo n.° 725.230, de 19-11-19
_ Trevo Engenharia Ltda.
Guanabara
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Termo a.° 725.238 ,de 19-11-1965
gswoldo Simões Cadaxo
•
Guanabara .

.,Termo n.° 725.243, de 19-11-1965
Irraãos-Verardi Ltda.
São Paulo
,

Termos ná. 725.249 a125.251, de
19-11-1965
'MoOre BusinessiForms,-Inc.
. Estados Unidos da América

PORANC)
Indtie tria Brasileira
Classe 8
indústria Brasileira - Ventiladores,elétricos
ou a vácuo, para

Classe 8
Discos gravados
Termo n.9 725.239, de 19-11-1965
eeinumoacr.e" ET S HC MV BXZV
Pesquisadora de Relações Industriais
I
Limitada
São Paulo

Claase 33
Pesquisas de mercado e de opinião
pública
'
Termo- n.9 725240, de 19-11-1965
Condomínio do Edifíci
Guanabara

• Clame 33
Titulo
725.241;• de 19-11-1963 .
'Termo
Lins Indústria 'e Comércio de Mataria
.Elétrico Ltda. Sac.. Paulo .
•

veículos, de mesa ou pés
Têrmo n.9 725.244, de 19-11-1965
CIPEL -- Comércio e Indústria de
Pesca Ltda.

-I PIE L. .
Indústria Brasileira
• São Paulo – .1
Classe , 21
barcas, iates; lanchas e nav:os''
Termo a.' 725.245, de 19-11-1965 .
, Irmãos Verardi Ltda.' •
São Paulo

Classe .
, )
•Ventiladores @tétricos ou a vácuo peru
velados, de meia ou Pés
725.241, " de - 19-11-1*5
Ttterno
"mentora Ambiente Ltda.:"
motora*

Clasae
Acumuladores para veículos e
:estacionários:, bobinas elétricas., campaiPaUlo •
nhas elétricas, chaves elétricas. fios *I&
EDIP IO I O OtTÁBAMO.!•tricoa, interruptores elétricos; isoladores
elétricos, fitas isolantes, pilhas elétricas,
Ouse 33
plaga soquetes para rádios e ,.
televisores
;feira assinalar um @diiicio •
. Termo n.9 725.242 de 19-11-1965
térmo n.o 725.248, de 19-11-1965
Liris Indústria e Comércio de Material lfralvetia — Distribuidora de Escovas
Elétrico Ltda.'
. Untaada
São Paulo
Guanabara

LIRIS INDUSTRIA E

HELVETIA'

ELÉTRICO LTDA
EiStivas comuns, espahadcires
Nome Comeraial

Máquinas para imprimir, para cortar e
para destacar formulários' para registro;
máquinas para destacar papel chrbono
de formulários para registro; disposit;vos de economia de papel carbono

(.2are 17; ,
Artigos para escritório, almofadas , para
carimbos. almofadas para tintas, abridores , cartas, arquivos, borrachas,
berços para matahorrlo, borrachas para
colas, brochas para desenhos.', cofres.
canetas, canetas tinteiro, canetas pare
desenho,- cortadores de papel. carbonos,

carimbos, carimbadores, cola para papel.
coladores, cortspaisos, cestos para cat.
respaldada.' dcsei2badores, duplicadora, datadores, estojos para .desenhos.
estojos para canetas, estojos com minas,
aquadros.,', estojos -para. lápis, espetos,
estOetes; para papéis, :furadores, fitas
Para máquinas ' de' escreve?, grafites
para, lapiseiras, 'goma: arábica, : granmee.
dores, lápis em geral, lapiseiras.- maclairlas Para apontar lápis, mis.. - para
grames, minas . para penas, máquinas de
Ventiladores elétricos ou vácuo, .para amava, máquinas de calcular. maqui-..
nas de somar. máquinas de multiplicar.
veículos,- de mesa ou , pés
mata-gatos.
ta-tinteiros, portamtrimTèrmo 11.° 725.246, de 1§-11:1965
porta-cinetas, porta-,
boa,
Irmãos Verardi
mem . prensas. prendedores de papéis,"
• :São Paulo
•
pasceu*i para papila. perfuradores,
réguas, raapadeiras de borrões., atende
puas tainutósraina, tintais e tinteiros.

Irtedatria- Brasileir

COMBOIO DE MATERIAL

mallive;
, Clame 6

-

vassouras -

, -Classe 38 •
Formulários Impressos para escritório
%mo n. 9 725,252, de 19-11-1965
'Reed Roller Bit Company '
Estados Unidos da América

„asa,

Qasae 11
Persagena, lerrameatas de hada' eapécie,
cutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber:- Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; _brocas, bigornas, baixelaa,
bandeijas; bacias, baldes, bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides'
chaves; cremones, chaves de parafusos.
conexões -para encanamento,, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
mearl, chaves delfenda chaves isglesa
cabeseas, - canecas. , • cipos, cachapots,
centros de mesa. coqueteleiras, caixas
acoralicionaniento de alimentos,
1, para

a..
caldeirões, caearolas, chaleiras,. cafetel•ras, conchas coadores; distintivas, eto s bradiças; enxadas, eslerai, •
engates, esguichos,•enfeites para arreios,
estribos, esferas para.: arreios, espumadeira•s; • ormõss, ',c:Seca-ferro para coita: •
capim.' ,ferrolhis, facas, facões, . fesha•.duraa ferra comum . a carvão. fernteiras, •
funis, a fôrmas para , - doces, freios para
estradas: de ferro, • frig:deiras; ganchos
grelhes,- garSoss ganchos para quadro'
gonzisspara darruagens; irisigniass •.
masa-laminas., liroreiros, latas .de
jarras; machadinhas, molas pára porta •
molas" para-, venezianas. 'martelo. . Jarretas, matrizes; navalhas; pais pás, pra.
ges,' parafusos,' picões, posta-gele; po•
i seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros'
panelas, 'roldanas, ralos para p:as, rebi• • .,
tes, regadores; 'serviços de ,chase •cafá
serras,' serrotes, - sachos, .sacarrolha; te:
aouras. 'talheres, atlhadeiras,,torqUeza
tenazes, travadeirus, telas dt arame, toa
:seiras, trincos, tubos para .,encanamento
trilhes :para pintas de correr, taças
travessas, ta ri buloS; vasosSa'• vas' ilh met .
-1 ' e- verruma -11. 9 725.253, de 19-11-11k5
Campany
Read .Roller
Estados, Unidos da:America

Classe 11 •
•Ferragens, ferramentas de tôda espéCia•
cutelaria em . geral e outris artigos:de .
metal .a saber:,.Alicates,'.alavancasS ara..
--abridares , de •• latas, " • •
mações. As"
arame liso ou farpado, :assadeiras'. açucareiros.; - -brocas,: hl:solamas 'baixelas,- .
bandadas, bacias, =baldes, bimbonarea;
bules; Cadinhos, cadeados, castiçais. co- •
iberas paia pedreiros, correntes. caba:leia
chaVes; creniones, chaves de Parafusos, •
conexões ,pairs'•,encan.amento,....•"colunass''s
cedias • de metal' . para ',portões, canos de - •
saSaatl, : chaves ,de Sends:' chaves .isglesa:a....
cabeções, •:--caneta.,-' ciposas, cacheaots, • .
centros • da mesa. coqueseleiras• -.caixas ,
acondicionamento . de :•••: alane.ntots
caldeirões, caçarolas,' chaleiras, ' catetels
raia conclusa, coadores; .distintivos, da.
bradieas; enxadas, enxadões, esfera.engasta', esguichei, enfeitei pára arreio
estribos, 'esferas' para arreios, e spwni
&iras; formões. ces,- ferro para torta •
capitas ferrolhie, facas, -'facões, te :ha
_
durai ferro •comum "a" carvão: lente:vás:
afunil, Sdirmas para -doces, freios para s
estradai da Serro, frigideiras: .gaushos,
grelhas. ajar sa.a . 'ganchos para •"quaitass
gónzis para darruagens; insígnias: •liMas, %miam,. lisareiras a latas de lixais
jarras' ,. niacl.ad.nhas, :• molai para 'porta,
molas. para venezianas, martelos :. derretas. atanazas:. navalhas; puas: pás, pregos,. aarsfusos, picões, porta-gélo; poseiras., porta-pão.. porta-jóias,' paliteiros,
panelas,' roldanas, ' ralos para pias, rebites, regadores: serviços de chá e 'café, '•
serras, .serrotes, sachos, saearrolhi; tesouras. talheres. .atlhadeiraa, torquese,
teriaaea, traanscIsiras, telas dr arame, toas •
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nelras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr, taças,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
e verruma
Térmo n.o 725.254, de 19-11-1965
Muguet Moda In 4antil Ltda.
Guanabara

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
1 roupas teitas em geral: Agasalhos
aventais, aiparcatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões. boinas,
doutos bonés, capacetes, cartolas, cara
poli. casacão, coletes, capas, chalea
eachecols, calçadas. chapéus, cintos
Cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.
gas, camisas; camisolas, camisetas.
;mesa, ceroulas, colarinhos. cueiros.
"Ilittel, casacos, chinelos, dominós. achar.
pes. fantasias, fardas Dera militares. co.
legisla, fraldas, galochas, gravatas, go:tos, logos de Moeria. laqueias, laquês.
luvas, -ligas, . lenços, mantas, meias
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. na.
lideis. palas. p enhoar. oulover. pelerinas,
ocupas, ponches, polainas, pilarias, pu.
alma. perneiras, quinionos, regalos.
robe de chambre, roupão. 'sobretudos
auspensdrios, saldas de cenho. sandálias.
'meteres, shorts-sungas. stolas ou sitias
bala, toucas. turbantes, ternos, unstormes e vestidos
Termo n.° 725.255, de 19-11-1965
Reed Roller Bit Company
Estados Unidos da América

Classe 11
Artigso da classe
Termo n.o 725.256, de 19-11-1965
Reed Roller Bit Company
Estados Unidos da América

tjtt
.(0sor"

\41

\

-

Termos os. 725.257 e 725.258, de
19-11-1965
Manufatura de Brinquedos Estr i.:.!a S.A.
São Paulo

Calhambeque
-.
Indústria Brasileira

Têrmo n. 9 725 .263, de 19-11-1965
Proa0 — Produtos de Aço Ltda:
São Paulo

-fflepalo KIBA11611

Classe 49

r"-

...., o

ai

aux ') e

ri

N,

Classe 28
um artigo de plástico representando um
veiculo antigo
Um brinquedo representad ) por um
veiculo antigo
Termos ns. 725.259 a 725.262, de
19-11-1965
Supermercados Peg-Pag S.A.
São Paulo

J

..1"401

Termo n.o 725.267, de 19-11.1965
Laboratórios Enila S.A.
chianabara

ant
.",

ii

O

Classe 11
Lâminas de barbear e lâminas ()ara
aparelhos de segurança
Têrmo n.° 725.265, de 19-11-1965
Laboratório Labolessel S.A.
Guanabara

Classe 3
Art:gos da classe
Termo n.9 725.268 de 19-11-1965
loão Slavieyo & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

PERAMA
4.41/4

Indústria Brasileira
Classe 38
Papel seus artefatos, livros :Ião impressos, não incluídos nas classes
16, 44 e 49
Classe 39
Artefatos de borracha e de guta percha,
não incluídos em outras classes
Classe 40
Acolchoados para camas e para móveis, almofadas, aparadores, armários
balcões para venda,- para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés. catres, colchões, colchões
de molas, cômodas, conversadeiras, coxins, diváns, enxergões. escabelos,, estantes, gabinetes de telefone, guardacômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto.
poltronas, prateleiras, sofás e
sotás -cama estofados
tubos de cachimbo, rapé e tabacos
Classe 44
Cigarros, acendedores para cigarros,
aromatizados para fumantes, bolsas para
fumo, bolsas para rapé cachimbos, car.
leiras pare fumo, charutos, cigarreiras
cinzeiros, estolos para zachlimbo, filtros
para piteiras, fosforeiras de bolso, isqueiros. paria para cigarros. piteiras,
ponteiras de 'cachimbos, porta-charutos.
rapé. sacos para fumo
Termo n, 725.264. de-19-11-1965
--Pablo Thuroczy
Guanabara

arp,bN.

co,‘;‘,• 42r
S
) .%).
X(s'Classe
Vinhos
Termo n.° 725.270, de 19-11-1965
Alaor Ladeira
São Paulo
Classe 3
Artigos da classe
_
Termo n.° 725.266, de 19-11-1965
Laboratórios &lila S.A.
Guanabara

0\0

cr5D5

t

x.

Classe 3
Art:gos da classe
Têrmo n.° 725.269, de 19-11-1%5
Alaor Ladeira
São Paulo

Ninguém Dá
\n Nada Por Nada •
Classe 36
Frase de propagai.
Termo n.° 725.271, de 19-11-1965
Dartora, Schwingel & Cia. Ltda.
. Rio Grande do Sul

Comercial Tintas'
CAXIAS.'
Classe 1
Tintas
Termo n.° 725.272, de 19-11-1965
Exirus Comérc'o e Repeesentações
Linutada
Guanabara

CALCADO pairo

VIVIAN MOSS
INDDSTRI A BRASILEIRA

Classe 8
Classe 8
Todos os tipos' de ferramentas, particu/armente ferramentas de medição de Aparelha elétrico ou eletrônico Para
bad:cação e de lmiitação de torque e
massagens e aplicação de ra:os
partes da e ..,eemae
infra-vermelhos
•

A &IA ee

Ceaárth Csitsiel

MAR ZELIA
Da A 1 .A.0 LA Dna 14.
Av. Panela, 657 — Fone 62-1590

Classe 36
Calçados

Sio Pealo
• • .11,

XITUS
Indústria Brasileira

Classe 15
Louça sanitária

Á

t
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• Termo n.° 725.273, de 19-11-1965
Mecânica Guarani Ltda.
Guanabara

Termo n.o 725.277, de 19-11-1965
Manufatura de Fumos do Sul Ltda.
Ria Grande do Sul

Termo n.° 725.28b, (Ê 19-11-1965
• Termo o.' 725.281, de 19-11-1965
AERI3 — Associação de Executivos de pompanhia Curvelana Agra-Industrial
Rio de Janeiro
'
Relações Públicas
Guanabara
•

PRORROpAÇA0

CURVELAC

GUARANI

•

WUUL.A UPERIÓR

•DE RELAÇOES 12.9-13LICAS

Classe 33
Oficina mecânica de Veiculos em geral.
Consertos, reparos e assistência- técnica
•Termo n.° 725.274, de 19-11-1965
Norte Indústria e Comércio Ltda.
Nortic
Pará

!tleite Indústria e ComérCioj.tda.--

PRORROGACÃO

Curvelana Agro-Industrial
k..iasse 44

Fumos
Termo n.° 725.278, de 19-11-1965
Norte Indústria e Comércio Ltda.
Nortic
Pará

Nome Comerc:al
Termo n.o 725.275, de 19-11-1965
Labora t ório Capivarol Ltda,
Guanabara
PRORROG ACA O ,

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Tèrmo n.° 725.282. de 19-11-1965
Condomínio do Edifício Belo' ate
Guanabara

Nome Comercial
Termo n.° 725.286, de 19-11-1965
Aroldo Araujo Propagalda Ltda.
Guanabara

011
vitas'e.“

wmwec.It
Classes 2.
Inseticidas
Termo n.° 725.279, de 19-11-1965
Senor Abravanel
São Paulo

Classe 33
Titulo
Termo n.° 725.283 de 19-11-1965
Soc. Ind. de Borracha Elastic S.A.
São Paulo
k

•
Last: °n/
là

.Clas'se 33
Insígnia comercial •
• Termo m° 725:289, de 19-11-1965
Ag is Pereira ••
Guanabara

Indústria Brasileira,
Classe 10
.
Ataduras de crepe para Eris ortopédicos
e esparadrapos cirúrgicos

Classe 32
Anuário de propagan.da dos produtos do
Laboratório Capivarol Ltda.
Termo a.°' 725.276, de- 19-11-1965
Laboratório Capivarol LtdaGuanabara
••

Classe 46
Sabão comum de lavagens
Termo n.o 725.287. de 19-11-1965
C- -uanhia Curvelana Agro-Industrial
•Rio de Janeiro

Termo n.° 725.284, de 19-11-1965.
Companhia Curvelana Agro-Industrial
Rio de Janeiro
pRoRRoGACÃO
Classe 33
Parque de diversões
• Termo n.o 725.280. de 19-11-1965
Tornotec Mecán:ca Ltda.
Guanabara

TORNOTEC

CURVELMIO
• _ Clasáe' 46
Sabão comum de, lavagem'

Classe 32
Um jornal
• Termo n.o 725.290. de 19-11-1965
Farmoflora Ltda.
São Paulo
•

Termo n.o. 725.285, de 19-11-1965.
Companhia Curvelana Agro-Industrial
Rio de Tãneiro
PRORROGACÃO

Classes 3
Ton:co medlcinal farmaceuticu

Classe 33
•
Indústria e comércio de auto pecas. usinagcm mecânica de tôtno e de amorne',
veis. .Conserto. retintos e assistência
, técnica

• INDUSTRIA BRASILEIR&

Clsse.41
Óleo de alciodie

Classe 2
Para distinguir defumada
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr a prazo da 00 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão a'presentar suas oposições ao Departamento
•
.Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Têrmo n.° 725.291. de 19-11-1965
auto Cesare —• Cabeleireiros Ltda.
-Guanabara

CRIO CEM
INIYOSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências extratos. água de, colônia, água de toucador, água de beleza, ttgaa * de quina
égua le rosas, agua de alfazema,. água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele brilhantina, bandolina, "batons" • cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes gor.
duremos e pomadas para lani, g za da
pele a "maquilLge". lepilatórios, desodorantes, vinagre aromáticos pó de arroz
e talco perfumado ou nao, lapas para
pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para Os lábios, sabào s . creme
para barbear, 'sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lenrifricios em pó
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perta.
me; esceivas para dentes, cabelos, unhas
• cílios: saquinhos pertumado, prepara.
dos • em pó, pasta, liquido' e tiblos
• praa o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes, removedores da zuticula, glicerina eetunada para os cabeias
e .preparados para descoloir unhas.
ellios e pintas ou sinais atifIcials, óleos
para a pele

Termo n. 0 725.293, de 19-11-1965
José Maia Lima
Minas Gerais

CAFÉ JON!
Classe 41
Café em grão, torrado e moldo
Termo n. o 725.295, de 19-11-1965
,
Ferragens Uranos Ltda.
Guanabara

•-DALTOSS

INDOSTRIA BRASILEIRA

TeetintiadeSou

MA GN AVO
,Indústria Brasileira
Nlgerantes

carnes, massas, temperos, extratos, em-

butidos de carn,e rações balanceadas
para anima:s e farinhas
Termo
725.303, de 19-11-1965
Profarguimica Ltda.
Minas Gerais .

11 R111 OS

Classe / /
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria ern geral e outris aregos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas.
bandeijas. bacias, baldes, birnbonieres;
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros. correntes, cabides:
chaves cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos le
elegi, chaves de fenda chaves isglêsa,
cabeções, canecas, cipos, cachepots,
centros de, mesa, coqueteleiras caixas
para acondicionamento de al:mentos.
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões. esferas,
Termo n. o 725.292, de 19-11-1965
f a dásrria Mineira de Moagem S.A. engates. esgu:chos. enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espumaMinas Gerais
deiras; formõ es. 'foices. ferro para cortar
capim, ferrolhis, facas, facões,. fechaduras ferro comu .1 a carvão. feruteras,
funis. fôrmas para dores, freios uara
estradas deiferro, frig:deiras; ganchos.
grelhas. gar cvs. ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias; limas, lâminas, liroreiros. latas de lixo:
Jarras; machad:nhas, molas para porta.
molas para venezianas. martelos ia: retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pre.
gos, parafusos, picões, porta-gelo; noseiras. Porta-pão, porta-Jóias. paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p 'as, rebites, regadores; serviços de chã e café.
serras, serrotes, achos, sacarrolha; tesouras, talheres atlhadeiras, torqueze.
Classe 41
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos tubos para encanamento
Farinha de trigo
trilhos para pirtas de correr, taças.
travessas, turíbulos; vasos, vasilhames
• Termo n.° 725.294 de 19-11-1965
Gandra — Indústria e Comércio Ltda .
e verruma
.
Maranhão
Termo n.• 725.296, de 19-11-1965
Augusto Am?deu Souza
Guanabara
-

Classe 43

Termo n.° 725.297, de 19-11-1965
cos, talas, tentos, testeiras, tira-colos,
Base S.A. — Créd.to, F:nanciamento e tirantes, travessas, satses. e vaquetas..
Investimento
não incluidos em ouras classes
'
Guanabara •
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus Preparados. 1ngred:entes de alimentos. Essências alimentícias. Gêneros, frutas,
legumes, condimentos, doces; ignatIa4

• Classe 50
Aparelhos eletremicos

Classe 50
Sitiai de propaganda
Termo n.° 725.298, de 19-11-1965
. Construtora "Naivo Rio". S.A. —
Engenharia e Arquitetura
.
Guanabara

Classe 3 Drogas e preparados farmaceuncos, pro.
dutos quitnicos para fins medicinais e
remédios
-Termo n. o 725.304, de 19-11-1965
Cahpintaria Esperança do Quitiingo
•
' Limitada
•
Guanabara
- ESPERANÇA

'Classe 16
• Artigos da classe
Termos as. 725.299 a 725.302, de
19-1 1-1 965

,INTERV_Z1-

DO

QUITUNGO
INWSTRIA BRASILEIRA
•

Classe 40
Art:gos da classe
Termo n.° 725.305, de 194145
Iza Plast.coa Ltda.
-Guanabara

1IA

Instituto Internacional de
. Veterinária
Minas Gerais
INDOSTRIA BRASILEIRA
Drogas e preparados farmacêuticos, proClasse 3
Classe 28
dutos químicos para fins med:cinais,
Artigos da classe
remédios
Termo n.° 725.306, de 19-11-65
. Classe 19
Sihel
Sociedade de Instalações Hidrátse
Ave se ovos em geral, inclusive do
licas e Elétricas Ltda,
bicho da seda, animais vivos, bovinos.
• São Paulo
cavalar, caprinos, galináceos, ovinos e
• suínos
Classe 35
INTERVE

Couros e peles, preparados ou não.
Artefatos de 'couro e peles, a saber
Açaimos. afiadores, almofadas para se.
l'ns e selas, aparas. arreios, arruelas
atacadores. tlhos, binhas, baldes barri.
queirasbiqueiras, bolsas, bridões, cabrestos, cabias, camuças, carneiras, carteiras, cartuchos, chapeleiras. chaveiros
chicotes, cintas, cintos, coleiras, cordas
cordões, correias. cromos, debruns, entre
orelhas. equ pamentos, estolos, estribos
etiquetas, falsas rédeas, freios, garupas
gaspeas, guarnições, marotas. malas
maletas, mantas, mordaças, obras para

S 1H EL.
Classe 16

Para distinguir: Materiais para constru-

ções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres,
cos de cimento, blocos para pavimenta.
ção. calhas, cimento, cal. cré. chapas
'solantes, calbros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas da.gua,
ca'icas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico. estacas, esquadrias, estrucuras metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambda, /uvas
'Ir lunçao, [ages, lageotai. 'material tua;
tante contra frio e calor. manilhas, Massas para revestimentos de partdes, madeiras para construçbes, mosaicos,, pro-lutos de base .asfáltico, produtos para

militares., olheiras, painéis. pa!m lhas
pastas, peitdhos, pelicas, pergaminhos
porta-chave., porta-documentos. portaetiquetas, porta-níqueis. porta-noas, por
'a-papéis, porta-uttnsilios. pulseiras. ra.
beiras. rah:chos, reci pientes. rédeas,
trilhos. rótu lo. . sacolas 'sacos. saltoS tornar .impermeals p lzantes as argamas.
selaria selas. selins, solas, surrbes. ta isas ck cin2ento c mi, hicliáidica, pedra.
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Priblicação falta da aaórdo -miá o -art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
---wr o prazo de 60 diaá para o dele:010o do pedido. Durante asse prazo Poderão apresentar suas oposições ao Daaaatamentn
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que Se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
yumo, prodirtos betuminosos, impermea, bilizantes líquidos ou sob outras formas
' , para revtstimento e outros como na,,pavimentação, peças ornamentais de
tnento ou 'gesso para: tetos e paredes,
• papel para forrar - casas, massas antiácidos para uso nas 'construções, parguetes, portas, portões, pisos, soleiras
?ara portaá,. tijolos, tubos de concreto,
ielhas, tacos, tubos de vtntilação, tansues de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Termo n.° 725.307, de 1941-65
Beecham Group -Limitei'
Inglaterra

para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lentáfricios em p6,
pasta ou liquido,' sais perfumados para
,banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escOvas para dentes, cabelos, unhas
e eilios, saquinhos perfumado, preparados em p6,- pasta,. liquidas e tijolos
praa o' tratamento das unhas, dissol• ventes e vernizes, removedores cutíc ula, glicerina er fumada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas,
cílios e pintas ou sinais atificials, óleos
a
para a pele
•
' Termo n.° 725.309, de 19-11-65
Drott Manufacturing Cqrporation
F,etados Unidos da América

' ' ONE SHOR

TRAVELIFrri
il •

Classe 48
_ .
Para distinguir: . Perfumes. esseactal
tratos: água de colônia, água de touca- dor. _água de beleza, água de quina
Agua le rosas, água de . alfazema, água
para barba, loções e tón:cos para os
cabelos' e para a pele. brilhantina. bandolina, "batons" cosméticos, fixadores
de , penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente. 'cremes gordurosos e , pomadas, para limpeza .da
pele a • "maquilage".: lepilatórios, das°.
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
• talco perfumado ou não,, lapis para
pestana e sobranceiras, prepadoa para
' embelezar cílios, e olhos, carmim para
o_rosto e para os lábios, sabão e creme
para, barbear. 'Sabão liquido perfumado
ou não,. -sabonetes. lendfricios • em pó,
Pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos Perfumado, preparados em' pó. pasta.: liquidoa • tijOlos
praa 'o tratamento das, unhas, dissolventes e vernizes, removedores da calcula, glicerina er4umada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas.
cilioe e pintas ou sinais atificiala; óleos
' para a pele

pele e ,"maquilage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e 'talco perftimado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios— e olhos, carmim para
e rosto e para os lábios: , sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios ena pó;
pasta ou. liquido,' sais perfumados para
banhos; penses, vaporizadores de perfume, -escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado,' preparados em. - pó,'-`pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento ,'das , unhas, -: dissolventes e vernizes, removedores da' cutícula, glicerina perfumadc., para os cabelos i preparados para descolorir ,unnas,
cílios .e pintas ou sinais-artificiais, óleos
Termo `ri.° -725.312, de -1911-65
Besins-Iscovesco
França ;

Equipamento elevador 'de auto propulsão do tipo de banquinho suspenso
Termo n,° 725.310, de 19-11-65
Citizen Watch Co, Ltd.
Japão

vgiN

OS 1 N E
,

Classe 3
Produtos farmacêuticos
-Termo n.o. 725.313; de 19-11-65
The Gillette Company
' Estados Unidos da América
'

usiciimuir: Almofadas para carim.
boa e para tinta, abridores de cartas,
borrachas, arquivos, berços para mata.
borrão, brochas Para cola ou desenhos.
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenhoe, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papei,
craions, coladors, cestas para corroa.
pondereis& desenhadores, datadores, ta:
tojos para desenhos, estojos para lápis,
estojos pare canetas, estojos com minas;
esquadros, lápis em geral, lapiseiras, Ia.
cres, gragtes paria lapiseiras. tintas pari escrever, tinta para desenhai. 'tinta
para clarear, goma arábica para colar
papeis, furadores, máquinas e apetrecros
para apontar lápis, minas para grafites,
Termo n.° 725.308, de -19-11-65
atinas pare penas, tinteiros, porta-UnteiBeecham Group Limited
roa, porta-carimbos, porta-canetas, des_Inglaterra de borrões, réguas, porta-cartas, porta";
blocos, pincéis para desenhos.', pastéis
canso para lápis e caneta', raspadeiras
de tintas para desenhos, prensas, praxedadores de papéis. ganchos e eatiletea
para papéis, prcevejos para papéis; ritas para máquinas de escrever, molhaClasse .48
dores e comaasoe
Termo n.9 725.311, de 19-11-65
rara distinguir: Perfumes, essen nan. ex' Colgate-Pelinolive Company
tratos. água de colônia, água de toucaEstados 'Unidos da' América
dor, água de ;beleza_ água • de quina
água le rosas, água de 'alfazema, -água
para" barba, loções e tónicos .„para os
cabalai e para a pele, brilhantina, ban-. Classe 48 •
dolina, "batons" cosméticos, fixadores
de_penteados,' petróleos.. óleos para oa Para tdástingui r: PerfumeS,_ essências, evrcabelo creme revanescente, cremes gor. tratos, água de- colónia, água de toucacador. água de beleza, água de quina,
durosos e pomadas para limpeza da água de rosas, água de alfazema, água
peie a "maquilage", lepilatórios, desc.- para barba, loções e tônicos' para os
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz cabelos e para a pele, brilhantina, bane talco perfumadO ou não, tapis para dolina, "batons", cosméticos, ' fixadores
pestana e' sobranceiras, valsados para de penteados. petróleos. ;óleos para os
embelezar dlios e olhos. carmim parei cabelo, creve reinvenescente, cremes ger,
a rosto e _para os lábios, sabão • creme mwmas . e pernadas para, limpeza da
_

‘IDIJPPITY.D0/:

Termo, n.o 725.315, de 19-11-65
Anaconda Anierican Brass Company
Estufa; Unidos da América'

•
Class
Aço ". em . ; bruto, aço- preparado, aço
doce, V110- para tipos, aço fundido, aço
parcialmente- - trabalhado, içO7pálio. , aço.
refinado., bronze: :bronze em' bruto ou
parcialmente trabalhado::bronze de
-"Of., bronze
manganês:: bronia
ruta
barra', «adititribO
em b ou
Oarcialmente o'reParado cimento Metálico: 'çobalto, ':bruto ou riarcialmente
f:rabalhado: 'couraces, estanho' bruto Ma
parcialmente ';trabalhado, letra, ein' bruto,
.112 barrà. r.ferro manganês, ferro velho,
gusa em 'brutO •-.'on' parclaltiènt'è trabalhado,, gusa temo' çrado;'. gusa' maleável,
Nninas de metal, lata em_ fótha, latão
em: fôlha, n -latão em chapas, latão em
vergalhõea: liga, Metálica.: liambas,
t magnésio'. . manganês metais não &abalibados ou :parcialniente trab.-Inidos,' me-tais em masaa, metais estampados,
metaii, peca solda. niquel, miro, zinco
, corrugado, e zinco' liso em h:ilhas
Termo ri.° 725316, :de ,I9-11-65
Anaconcia ',American Brass. Company'
Estados Unidos da América '
'
•

Piela

UM -MO

ROOrN H000'
.

••
•
. Classe 48.
Para diatinguir:;Perfumes,-i2em.Las .4tratos. água .".Cle Colônia, águade toucador, • água- de • beleza,' água'. de quina
água , le rosas, 'água de alfazema, água
para: barba,. loções 'e tónicas -para os
cabelos e • para e pele, brilhantina, bandolina, »- "batons" . cosméticos, fixadores
de ' penteadas,' petróleos, óleos para _os
cabelo creme , revanescen*e, crena' çjordurosos <t, pomadas para liznSara da
pele' . a "Maquilage", lepliatórios, desodorantee, vinagre 'aromático, pó 'de arroz
e talco perfumado:--ou não, leais para
pestana" e sobranceiras. prepados pare
'embelezar clhoe •'e olhos. carmim 'para
'o rosto e . para os lábios; sabão e creme
para barbear. , sabão liquido _Perfumado
ou não, , sabonetes, lentifricloa ed. pó.
pasta ou liquido.- sais perfumados paia
banhos, pentes, vaporizadores da perfume; escóvas .para dentes, cabelos, unhas
e dilata saquinhos 'perfumado, ' preparadas . em pó,,,paata k , liquidas . Moias
preta , o tratamento das' : unhas, dissolventes e vernizes, • removedõres •da cutícula, ' glicerina erkunada'para os cabelos
e preparados Para descolou unhas:
cílios e pintai ou sinais 'atificiais, .61e:á
!para. e Pele
Termo -n.° 725.314, de 19-11-65
Ceitaphote Corporation
Estados Unidos da América

,Classe ^5 ,,
urino.' aço ,prej.-doce, aço sara tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
refinado,' bronze, bronze -em bruto- ou
parcialmente •' trabalhado. bronze de
bronze em
manganês,' bronze em
barra, ene fio. chumbo em •, bruto ou
parcialmente preparado.' cimento metálico, - cobalto, bruto .ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, -ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado- gusa maleável,
laminas de metal, lata em UNI/a, latão'
em fõlha, 4 latão -em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, lienana
magnésio, tnanganes metais' não trabalhados ou 'parcialmente trabalhados, metais em massa.. • metais estampados,
metais para solda. níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em fama
Termo , n.° 725.317, de 19-11-65
Anaconda AmeriCan Brass Company
Estados Unidos da 'América
riu

FORMBR1TE

Classe. 5
bruto, aço preso, —.a, aça
doce. aço para tipos, aço fundido. aço
,
Parei:doente trabalhado, aço Pá lio. aço
'afinado, bronze, bronze em bruto ou
Classe 8
Estruturas em forma de disco' tendo 'arda/mente trabalhado, bronze da
características retroreflectiva para ins- stancianes, --bronze teu' pó, bronze era
talações de contrôle ,,do 'trânsito ou ;sara, ece fio—, chumbo em bruto
parcialmente preparado. • cimento diak
tráfego
,

C ATADO _TA
•

-
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MARCAS' EPOSITADAS
Pubileação feita de aoardo Com o art. 130 do Código da Propiiteciada
correr a prazo de 00 dica para a deferimento do pedido. Du
rante 1,40 FartaMadona da ProPriadade Industrial aqueles que se julgarem preju
taueo, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
em barra, ferro manganês. ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável.
Moinas de metal, lata em f(Ilha, latão
em kitha, latão em chapas, latão em
Da. vergalhôes, liga metálica, lirnabas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampadus
metais para solda, dique!, ouro, zince
corrugado e zinco liso em fólhas
Têm) n. 725.313., de 19-11-65
(Prorrogação)
Minnesota Mining And Manufacturing
Company
Estados Unidos da América

REVERE

Termo n.° 725.322, de 19-11-65
Boliche Bem Bolado Ltda.
Goiás.

Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água desinfetantes e . para fins sanitários, apanha
mosca e • insetos ide goma e oariel ou
papelão), .plealis bactericichs, • barati. cicias. carrapaticidas. cresol, cresotalina, creozoto. desodorantes. Jesinfetan:
tes, defunadores, exterminadote,
tes, embrocações para animais, enxertos, farinha de ossos, fertilizantes, tos.
fatos, formicida& fungicidas, tumigan
tes, glicose para fins veterinários. ,aanos, herbicidas. insetifugos„larvicida.
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos 3anitálos e
desinfetantes, papel. tumegatório pós
Inseticidas, . paraáiticidas, fungicida, e
desinfetantes. preparações e produtos
Inseticidas. . gertnicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas. remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins • agrionlas,
horticulas, sánitrios e veterinários, sulfatos, superfosfatos, vacinas ,para aves
e animais, venenos contra insetos, animais e hervas danin'aas

Termo n.° 725.328. de
Brasília

19-11-65

INDÚSTRIA DE
FERTILIZANTES
E BRITAS LTDA
Nome comercial
Termo n.° 725.323 de 19-11-65
Preparados antibióticos
Dandy Comércio e Indústria Ltda,
Goiás

PURAPEN
Classe 3
Nane comercial
Termo n. 5 725.320; de 19-11-65
Beecham Group 1.2mited
Inglaterra

Classes: 8, 9 13 .14, 15, 21, 23, 24
3639, 48 e 49
Comércio de roupas, artigos para pra
Indústria de fertlizantes e britagens
sentes (nacionais e estrangeiros), piás
Termo n.° 725.326, de 19-11-65
Gentleman — Comércio de Roupas ticos e seus artefatos, joias e relógios
metais e seus artefatos, pneus pari
Ltda.
automóveis
Brasília
Termo n.° 725.329, de 19-11-65
• Metalúrgica Portuguêsa Ltda.
Brasilia

GENTLEMAR.
COMÉRCIO METALURGICA
DE ROUPAS PORTUGUÊSA
LTDA
LTDA_

Exploração ‘1 e comércio de roupas e
artigos congeneres para homens, se- I
Fabricação de objetos de serralheria e
nhoras e crianças
metalurg a com compra e venda de ma.
Tirmo n,° 725.327, de 19-11-65
teriais da ramo
Mat.Mo -- Indústria e Crs-4ércio de
Móveis Ltda.
Termo n. 5 725.330, de 19-11-65
Brasil.a
Apare:hos Elétricos Tletécnica Ltda.
Brasilia

Termo n.9 725.324, de 19-11-65
Moura £1 Irmão
Alagoas

CAFÉ DOIS IRMÃOS
MARCA

REGIST.

p, 0

Termo n.° 725.321, de 19-11-65
(Prorrogação)
Carrier Corporation
Estados Unidos da América

•
Carrier
Classe 6
Compressores, evaporadores, condensadores, aparelhos injetores de ar, para
lavar, umedecer e para desumedecer
ar, para absorver, secar,. esquentar. pdistribuir e conduzir ar, ejetores de ar. registradores de ventilar e condicionar ar

Termo n.° 725.325, de 19-11-65
Luiz de Melo
Brasília

BRASITAL

Classe 8
Gravadores e reprodutores de som de
fitas magnéticas e receptores de rádio
Termo n.° 725.319, de 19-1-1-65
The •Dow Chemical Company
Estados Unidos da América -

COYDEN1

Da data da publicaoao começara a
apresentar tuas oposições ao Departameat,
adem com a concessão do registro requerido

6

IRO° BRAS.

RUA SANTA LUZIA. S/N
RIO LARGO—ALAGOAS

Casse 41

Café torrado e moldo

AR To ll O
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE MÓVEIS'LTDA

Luutalo;
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 8
Indústria e comércio de móveis em
Para distinguir: Artigos e apar-lhos
gera/
eletrônicos: alto-talantes, antenas, agulha, para fonógrafos. amplifyaclores,
Teimo ri,° 725.331. de 1911-65
nobinas para rádios e televisões. apa- '
M. L. Pedreira
•
relhos ()ciar controle de sons, condensa--,
dores, aparelhos de comunicação inter.'
dá. diais. discos gravados. aparelNos de,
freafiencia modulada, fonógrafos, gra-'.
vadores de discos, gravadores de fitas,
INMSTR IA BRASILEIRA 1
aeradores estatisticos e eletronicos de
alta frealiencia mie funcionam com válvalas mácatinas falantes, aparelhos
-"1,3s , - 4g
receptores de sons, rádios rádios fo.
Artigos da classe
négratos. aparelhos de televisão. sia-

JUN.

1,

•,.

-

_
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.MARCAS DEPOSITADAS
1
Publicação feita de acérdo com o- art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
6arrar o prazo elè 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentu euas oposições ao Departamento
Jnlacional da Propriedade' Industrial aqueles que te julgarem prejudicados tom a concessão cilo registro requerido
n•n•

em barra. ferro manganês, ferra' velho, mate, hortaliças, lagostas, línguas. 'leite, balcões 'para venda, para móveis •
gusa em bruto ou parcialmente traba- condensado, le:te em pó. legumes em berçoSS biombbi, cabides, cadeiras, calhado, gusa temperado, gusa maleável, conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- mas, canaa as. catres, colchões, colchões
laminas de metal, lata em failaa latão sas alimentícias, naariscoa, manteiga, de molas, cõm .das, conversadeiras, coem tadha, latão em 'chapas, latão em margarina,-' marmelada. macarrãi, mas; xins, . divans, enxergões, escabelos,' esTermo n.° 725.335, de 19-11-65
vergalhões, liga metálica, limialhas sa de tomate, mel e melado, mate, mas- tantes, gabinetes de telefone, guardaBeca-Sol -- Indústria e Comércio de magnésio, manganês, metais Dão traba- sas para 'm:ngaus. molhos, moluscos cômoda- guarda-roupa, mesas. mobilias
. E'radutos 'Ala-nanados Ltda.
lhados ou parcialmente trabalhado, se. mostarda, mortadela, nós moscada, no- de sala de jantar, mobilias de quarto,
•
São Paulo
poltronas, prateleiras, sofás e
tais em massa,' metais estampados, zes, óleos -comestíveis, • ostras, ovas,
metais para solda, níquel,. ouro, zinco pães, paios, pralinés pimenta, pós para
Termo n.° • 725.344, de 19-11-1965
pudins, pickles, peixes, presuntos, pacorrugado e zinco liso em ólhas
BECA—SOL
tes, petit-pois, pastilhas, pizzas pudin.sa- Padaria e Confmaria Pacheco Chaves
Ind.•.13rasilelra. .
Terno. n.° 725.338, de 19-11-65 a queijos, rações balanceadas paia ani-•
• -Lisnitada
•
Lava-Ja
-Lavagens
e
Servias
erri
;ao Paulo
mais,
requeijões,
sal,
sagú,
sardinhas,
Classe" 41
Autos Ltda.
sanduiches. sorvetes, suei de tomate e de
?AC
lie,C0
C EIAVP S •
Alcachofras, aletria, alho. eipargos,
São Paulo
frutas, torradas" tap:oca, tâmaras, talha_
açúcar, alimentos para animais, amido,
Ind.
Brasile/ra
rim, ' tremoços,- tortas, tortas para alibdoss.. irtleiXaS, amendoim: araruta
Classe 41 ,
mento de animais e aves, torrões .
arroz atum aveia. avelãs, azeite. azei' toucinho e 'vinagre .
Alaachotras,
,
aletria, alho, aspargos,
tonas. banha- . bacalaata . batatas, baao
açacala alimentos para animais, amido, •
biscoitos, . bombons, bolachas. baunilha
";rmo 'n.° 725.340. de 19-11=65
amendaás, ' ameixas, amendoim, araruta,
Classe 21
catt em p6 e em grãd. camarão. caneia
Gongo Aperitivos Ltda. e.
suas
partes
?ara
distinguir!
Veículos
arroz, atum, aveia, avelãs, azeate . azeiem pau e em pó. catau, carnes, chá
São
Paulo
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
caramelos, chocolates. conteitos, crava ntegrantes: Aros para bicicletas,' automóveis..
auto-caminhões,
aviões,
arriarbiscoitos,
bombons, bolachas, baunilha,
cereais. cominho. creme de leite. cremes
GONGO. '
café em pó e . em grão; camarão, canela,
alimenticios, croquetes, compotas. cara acedores, alavancas de câmbio, barcos,
areques, .breços para veículos, .1-acideem pau e em pó, cacau, carnes, chá,
ica, coalhada, castanha, cebola. condi -as, carrinhos de mão e carretas. eami„ Classe 42
mentos oara alimentos.. . colorantes ihonetes, , carros ambulantes. carniriaões, Para distinguir: Aguardentes..,, aperiti- cai-anicha chocolates, confeitos, cravo
caouriços. dendê. doces, doces' de fru • :arros, tratores, carros-berços. carros- vos. an:z. bitter, ráncly, conhaque, cer- cereais, cominho, creme de le1te, cremes
asa espinafre,' essências alimentares, em. tanques. carrossirrigadoes,• carros Cari vejas fernet, genebra. gin, kumel, lico- alimenticios; croquetes, ' compotas, can-padas, ervilhas. enxovas. extrato de to, aças, cerrocerias. chassis.' chapas dr- res. nectar. punch pipermint, rum. gira, coalhada, castanha, cebola, condi...
niate, farinhas alimentícias. tavas, fé. :alares para veiculos; cubos de velaulos. sucos de frutas sem álcool, vinhas, ver- mentos paraalimentos. cclorantes,
chouriços, dendê
, "doces, doces de fruaulas, flocos. farelo. fermentos. feijão. corrediços para veiculos, direção. deslimouth, vinhos espumantes, vinhos
easaespinafre, essenc:as alimentares, em- •
figos. frios, frutas sêcas naturais e cris- gadeiras, estribos.' escadas rolantes, elequinados e wh:sky
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toetaazadas; glicose, goma de mascar, gor- vadores para passageiros e para carga.
mate, banhai alimentícias, s favas, fé-'
'Termo n.° 725.341, de 19-11-6Ç
duras. granulais, grão de bico, gelatina.. engates para carros.' eixos de direção.
culasa flocos, - farelo, fermentos, feijão
Pressntes Niral , ce Ltda.
goiabada. geléias, herva doce; herva trelas, fronteiras para veicaloseoguidão.
frios, .c.,rutas secas naturais e crisr. f:gos.,
mate, hortaliças. - lagostas. linguas, leite Socomotivas, lanchas, motociclos, molas.
talizadas, glicose, goma de .mascar, gorcondensado, leite em p6. legumes. em motocicletas. motocargas. moto furgões,
Ind.'13rasileira
duras, grânulos, grão de bica gelatina,
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- •nanivelas, navios, Ónibus, para-choques.
Classe 13,
goiabada, geléias, herva doce herva
sas alimentícias, mariscos, manteiga para-lamas, para-brisas. pedais. patões.
margarina. marmelada. macarrão, mas. .oda.s para bicicletas,, raias para bicicle- Abotoaduras para punhos. aguai mari- mate, hortaliças, , lagostas, línguas. leite
..st de tomateamel e melado, mate. mas. tas. reboque, radiadores veículos nhas lapidadas. alfinetes para adornar -condensado,. leae em pó. legumes em
&RS para mingaus, molhos. moluscos,
rodas para veiculas, selins, sriciclos. ti- vestuários dt metal prec:oso, semi-pre- conserva, lentilhas, linguiça, louro, masmostarda, mortadela, nós moscada. oo. rantes para veiculos. • vagões. itelocipe.;• cioso ou suas imitações, anéis de ador- sas alimentícias, mariscos, manteiga,
tez: óleos comestiveis. ostras- ovas. des, varetas de contraia do afogador e no,' balanganclans berloques, brincos. margarina, 'marmelada, macarrai, maspães, paios, pralinés. pimenta, pós para acelerador, tróleis," troleibus, varaes de broches colares, contas de metais ou sa de tomate, mel e melado, mate, mas- .
pudins. pick:es, peixes, presuntos, pacarros. toletes ma carros
pedras" preciosas ou semi-preciosas e sai para m:ngaus: , molhos, moluscos, suai :mitações usadas como adornos ou mostarda, mortadela, nós moscada,snotês. petit-pois. -pastilhas . pizzas, Pudins;
Termo n.° 725.339, de 19-11-65
na confecção de bijouttria correntes de zeá, óleos comestíveis, ostras, ovas, a
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal. saias,, sardinhas, Comercial Alimentício Cachoeira Ltda. uso individual para adorno,- diamantes pães, paios, pralinés pimenta, pós para
São Paulo
lapidados. esmeraldas lapidadas, meda- pudins,: pickles, peixes, presuntos, pasanduiciaes, salsichas, salames, sopas est:
lhas co msanto, Pulseiras, safiras lap:da- tês, peta-pois pastilhas, pizzas pudins:
latadas, sorvetes,- suco de tomates e de
CACHOEI
das, topázios lapidados turmalinas lapia queijos; rações balanceadas para anifrutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhaLnd. brasileira
• mais, requeijões, sal, sag& sardinhas,
rim. tremoços. tortas, tortas para ali.
dadas, turquezas lapidadas
Classe 41
sanduíches, sorvetes, suei de toniate e de
mento de • animais e aves, torn5es,
frutas,- torradas, tapioca, tâmaras, talhaAlcachofras, - aletria, alho, aspargos, 'Ferino r1. 0 725.342,, de 19-11-1965'
toucinho e vinagre
Imóveis e Melhora- rim. , tremoços, tortas, tortas para . alia
açúcar, alimentos para animais, amido, Pedra Branca
• Mento de animais e aves, torrões
Termo nf 725.337, de 19-11-65
mentos -S/C..
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
•
'
toucinho e vinagre
Milan Indústria e Comércio de
São Paula
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeiLaminados Ltda.
tonas banha,, bacalhau, batatas, balas,
Termo
725.345, de 19-11-1.965
PEDRA. BRANCA:
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Bar e Lanches Ytuca Ltda.
•
IMOVEIS
E
•
café em pó e em grão, camarão, canela,
• 'São Paulo
Ind. Weileira
IS,LHORAMENTOS'.
em pau e em pó, cacau, carnes, chã,
São Paulo
YTUCA
•
"
caramelis, chocolates, confeitos, cravo
Oasse 5
End.. ,B,rasileira:
cereais, cominho, creme de leIte, cremes
Nome Civil s
Aço CIO bruto, aço preparado, aço alimenticios, crbauetes, compotas, canClasse 41
Alcachofras: 'aletria, alho, espargos, doce, aço para tipos, aço fundido, aço gica, coalhada, castanha, cebola, condiTermo n.o 725.343, de 19-11-1965
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço mentos para alimentos, colOrantes, Marcenaria e Refrigeração , Águia de açúcar, alimentos para animais, anatas,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
refinado, bronze, bronze em, bruto ou chouriços, dendê, doces, doces de fruHaia Ltda. r
arroz, atum, aveia, avelãs; azele azeiparcialmente trabalhado, bronze de tas, espinafre, essenclas alimentares, em' São Paia°
tonas, banha, bacalhau, batatas,, balas
manganês, bronze em pó, bronze em padas, ervilhas, enxovas, extrato de toebiscoitos, bomhens, bolachas. baunilha,
barra. em fio, chumbo em bruto ou mate, farinhas, alimentícias, favas féAUtia.A DE H11.13 Ind. Brasileirs
café em pó e ern grão, camarão, canela,
parcialmente preparado, cimento ele- culas, fleans, farelo, fermentos, feijão
em pau e em- pó, cacau, carnes, chá,
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente figos, Sruras secas naturais e crisClasse 40
cararnelis, chocolates, _confeitos, cravo
trabalhado couraças, estanho bruto ou talizadas. glicose, goma de mascar, gorparcialmente trabalhado, ferro em bruto duras, grânulos, grão de bici gelatinas Acolasoados para..camas e para mó- cereais, cominho, creme de le:te. cremes
bruta; ou parcialmente trabalhado, ferro g oiabada. peléias, herva doce herva sela, almofadas, aparadores, armários, alimenticios, croquetes, campotas,
cronizadoires, selecionadores, transformadores de sons, toca-discos automáticos ou não, transmissores transistores,
válvulas para rádios e televisões
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MARCAS DEPOSITADAS
•
Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará a
~reg o prazo de HO dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas Oposições ao Departamento
Madona! da Propriedade Indvenial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Oca, coalhada, castanha, cebola, condimeatos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toemate,. farinhas alimentícias, favas, fécedas, flocos, farelo, fermentos, feijão
i:gbs, frios, çrutas secas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar; gorduras, grânulos, grão de bici, gelatira,
goiabada, geléias, herva doce herva
,mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite 'em pó, l egumes em
conserva, lentilhas, linguiça, /ouro, mastas alimentícias, mariScoss manteiga,
margarina, marmelada, macarr gi, massa de tomate, mel e `melado, mate, massas para m:ngaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela; nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,.
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
soudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, ' sal, sagú, -sardinhas,
sanduiches, sorvetes, suci de tomate e de
frutas, torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões'
toucinho e vinagre
/
— Termo n.o 725.3-46, de-19-11-1965
Empreendimenfos Riveracastro Ltda.

RIVILRACASTIO •
faa.Paulo-CaviM
São Paulo
'- Classe 33
Transação imobiliária, por conta própria ou de terceiros, planificação, incorporação e zenent de bens imóveis, organização e partScipação em sociedades
' comerciais e indcstr:aiss podendo nas
mesmas tomar parte como acionista,
quotista ou associada, administração,
compra e venda de bens por conta
própria ou de terceiros
Treno n.9 _725.347, de 19-11-1965
Faca — Importação e Exportação
Limitada
, São Paulo

rACA

Classe 41
Frutas em geral, frescas, secas.ou em
conserva
Termo n. o 725.348 de 19-11-1965
"Mágico de Oz” — Comércio de
Brinquedos Ltda.
São Paulo
'o

MAGICO DE OZ
IND. BRASILEIRA
- Classe 49
Jogos. brinquedos. 'passatempos e artigoe- desportivos: Automóveis e. veículos
de brinquedos, armas de brinquedos, baralhos. bolas; para todos os esportes
bonecas chocalhos, discos e rremesso
'desportivo, figiwas de aves e animais.

jogos de armar, jogos de mesa, ,joelhelrai • para esporte,. luvas para esporte
miniaturas de utensílios domésticos.
máscaras para esporeei, nadadeíras.'redes para . pesca, tamboretes e varas
para pesca' •
Termo n.9 725.349, de 19-11s1965
Marcenar:a e Carp ataria Beira Mar
Limitada
São Paulo

Ind. lia-asile/ri
Classe 40
Artigos da classe
Termo n.' 725.350, - de 19-11-1965
Ind. e Com. de Roupas Brancas
icosap Ltda.
São Paulo

'COUPUI d.. Brasileira
' Classe 36
Artigos da classe
Tknao. n. 9 725 .351, de 19-1 i-i soa
Eni Cerni Vega
São Paulo

MOMO

Ind. brasileira
Classes: 6, 8, 11, 21,33 e 39
-Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 725.352 de 19-11.1965
"..".140..;.>es Hilce Ltda
São Paulo

13-ILCB
Industria Brasileira
•
' Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. , olpargatas, aná guas. blusas
botas, botinas, blusões. boinas. baba.
(louros.' bonés. ca p acetes. cartolas, cara.
Ouças, casacão, coletes. capas, -chaies
cachecolss , calçados, chapéus, cintos'
cintas,. • combinações, corpinhos, calcas
de senhoras e de crianças. calções cal.
ças. camisas. camisolas, • camisetas
cuecas, ceisst.Cas. colarinhos, cueiros
saias. casacos, chinelos dominds, echar
nes.' fantasias, fardas para militares colegiais. Fraldas. ' g alochas gravatas.. elos
nos, logos de [in geris, jaquetas,
ligas. ' lenços mantds. meias
maiôs, mantp ss mandrião mantilhas paletós. palas. penhoar pulover, pelerinas
aeugass ponches, polainas pijamas nu.
nhos, perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre. • romào. • sobretudos
suspensórios, saldai' dehanho. , sandálias
susteres. shorts. sungas, stolas cio -slacks
roucas,' turbantes ternos. uniformes •
e qrestidos

PRELO DO

Termo n.9 725.353, de 19-11-1965 berços para mataborrão, borracrias para
Fábrica de -Estopas São Judas Tadeu colas, brochas para desenhos, cofres.
Limitada
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
São Paulo
carimbos, carimbadoses, cola para papel.
coiadores, compassos, cestos para cor.
respandencia. desenhadores, duplicadores, • datadores. estojos para desenhas,
estojos apta canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis, furadores. fitas
para máquinas de escrever, grafites
nara lapiseiras., goma arábica, granspeas
dores, lápis em geral, lapiseiras. maquinas para apontar lápis, minas vara
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de' calcular, maqtds
nas de sornar, máquinas de multiplicar.'
mata-natos. porta-tinteiros, porta-carisn...
bos, aorta-lápis, porta-canetas, porta.
cartas, prensas prendedores de papéis,
oercevelos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, asneai
p ara mimeógrafos. tintas e tinteiros
Termo n.o 725.358, de 19-11-1965
Representações
Comerciais e AdminisClasse 4
tradora Predial Recomape Ltda.
Insígnia Comercial
São Paulo
Termo n.9 725.354 de 19-11-1965
Fábrica de Estôdas São Judas' Tadeu
Lim:tada
"RECOW.t.
São Paulo
brami leira
Classe. 33
Impressos Têrmo n.• 725.359 de 19-116
Gragcwin Importadora e Exportadora
L:mitada
São Paulo

"BRAGCWIN "
Brasileira
Classe 33
Importação e exportação
Termo . n.9 725.361, de 19-11-1965
Cia. Paulista de Roupas
São Paulo

ngom_iroN
Ind. Brasileira

Classe 50
dlasse 36
Insígnia Comercial
Para distinguir: Artigos de vestuários
Termo n.9 725. 356. de 19-11-1965
e roupas feitas era geral: Agasalhos,
Panificadora Nova Lousanense Ltda. aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babas
NOVA LOUSANENSE
louros, bonés, capacetes, cartolas, caras
Crida Brasileira
ouças, casacão, coletes. capas, chales.
São Paulo
sachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
Classe 41
4e senhoras e de crianças, calções, calPão
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Termo n.o 725 357. de' 19-11-1965
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, .
Giotto — Indústria e Comércio de Fitas salas, casacos, chinelos, dominós, echar.
para Máquinas de Escrever e Somar oes, fantasias, fardas para militaras, coeLimitacla
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gor•
São_ Paulo
ros. jogos dt 'ingeris, jaquetas, laqués,'
luvas. . ligas, lenços. • mantõs. meias,'
'ftGIOTTO"
ma i ôs. mantas, mandribo. mastilhas. maInd. brasil ra
nós. palas, nenhoar, pulover, pelerinas.
I Classe 17 •
neugas, p onches, polainas, pijamas, pus
Artigos para escritório. almofadai 'Para nhos, - perneiras. quimonos, regalos,
s arimhos. almofadas °ara- tintas, abri robe ,e chambre, roupão, sobretudos,
ores de cartas. arquivos borrachas q usnensórios. saldas de banho, sandálias.
queteres, shorts, quinas. sto/as ou slacks.
toucas, turbatitts, ternos, uniformes
NÚMERO DE HOJE: CR$ 50
e vestidos

