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SECA O III ,
ANO XXIV - N. 88

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 1968
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REVISTA DA PROPRIEDADE
- INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
E. :pediente do Diretor Geral

N,9 159.158 - Vitor João Steola Rio, 9 de maio de 1966
modelo de utilidade.
Exigências
N.• 159.911 - Ugo Scheiner Cor:Indústrias Romi S. A. - no pedida çalves - priv. invenção.
de alteração de nome da patente núN.° 160.597 - Hércules S. A. Inmero 2.399 - modelo industrial dústria e Comércio de Calçados e ArPreste eeclamcimentos.
tefatos de Borracha - modelo indusTermos:
trial.
N,9 157.923 - Rhone-Poulenc S.
N. 160.580 - José Martiner - moA. - Mantenho a exigência - Pri- delo de utilidade.
vilégio de invenção.
/ N.° 162.169 - Leandro Augusto N.° 158.055 - Guilherme Sbrogio modelo industrial - Arquivem-se „ Os
- Modelo de utilidade - Mantenho a processos.
exigência.
Despachai em Pedidos de ReconDiversos
siderações
P. Mori & Irmãos Ltda. - no peF. Capuano & Cia. Ltda. - no
dido de restauração por equidade da pedido de reconsideração do despacho
patente 56.657, privilégio de invenção que deferiu o pedido e restauração da
- Indefiro o pedido, em face da in- patente e número 38.524, privilégio de
formação da Seção.
invenção para: Aperfeiçoamentos etn
Meridional S. A. Comércio e In- panelas ou marmitas de pressão - de
dústria - no pedido de prorrogação Juan Goldstein - Nego acolhimento
da patente 1.117, modelo industrial - ao pedido de reconsideração, mantendo
e decisão de fls. 24.
Concedo a prorrogação.
Exigências
Huberto de Marchi Gherini - no
pedido de restauração da patente de
Termos.
número 1.647, modelo industrial N.°
414.445 - Fábrica Gunther
Em face da informação da Seção, indeWagner Ltda. - Preste esclarecimenfiro.
tos eia face do pedido de desistência.
Vaessen Schoemaker Holding N.V.
N. 9 448.334 - Indústria de Tecidos
- No pedido de cancelamento do pe- Lanar Ltda. - Mantenho a exigência.
dido de prorrogação da patente de tiúDiversos
mero 2.729, modelo Industrial - Arquive-se o pedido de cancelamento,
N.° 426.346 - Liggett 8 Myers To-visto não haver sido atendido e exigên- bacco Canpany - Torno sem efeito
cia publicada.
o despacho de fls. para o fim de ser
Armandino Seabra - no pedido de apreciada a petição de fls. oferecida
restauração da patente de número ... eia tempo hábil.
2.805, modelo industrial - Indefiro o
Despachos em Pedidos de Reconpedido.
siderações
Termo 152.592 - Joseph Nagila Se.
O Sr. Diretor Geral acolheu os peder - privilégio de invenção - Coa- ados de reconsiderações apresentadas
siderando o oficio 032 de 1.° Sec. - nos processos abaixo mencionadas a
3.298-64 do Conselho de Segurança fim de reformar as decisões anterioNacional - Prossiga-se no exame do res.
i
.
pedido.
Termos:
Arquivamento de Processos
N.° 285.660 - marca Rauserpin Foram mandados arquivar os seguin. requerente - Pedro Breves 8 Cia.
tes processõs abaixo mencionados:
N.° 363.887 - marca Vedalux 'N.° 157.543 - Imre Peies - mode. requerente: Home Fittings do Brasil
S. A.
to de utilidade.
N.° 410.901 - marca: Fil - regueI
159.095
Vitor
João
Steoia
N. 9
i renter Fil - Fornecedora Industrial
modelo de utilidade.

1

Republicado por ter saído com
incorreções em 13 e 25 de abril
e 4 de maio de 1966.
Os interessados poderão obter
vista dos processos respectivos no
Ltda. - ReconsicleraçâO - Móveis de Setor de Vista e Informações do
Aço Fiel S. A.
Departamento.
O Senhor Diretor Geral negou
acolhimento aos pedidos de reconsiderações apresentados nos
processos abaixo mencionados, a
D ,visão de Patentes
fim de manter as decisões nutriores.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N.° 357.482 - Marca - TranDe 9 de moio de 1966
sistronico - Requerente - Indústrias Villares S. A.
Notificoção:
N.° 365.259 - Título - Conslixa vez decorrido o prazo do
trutora Assumpção - Requerente
reconsideração, previsto pelo arConstrutora Assumpção S. A.
N.° 382.118 - Marca - Caçula tigo 14 da Lei 4.048 de 29 de des
Sulina - Requerente - Hennes zembro de 1961, e mais 10 dias
Sante S. A. Indústrias Reunidas para eventuais juntadas de reconde Balas Finas e Chocolate Su- sideração, e se do mesmo não se
tiver valido nenhum interessado,
lina.
ficam notificados os requerentes
N.° 382.510 - Marca - Sana- abaixo mencionados a comparecepol - Requerente . - Super Globo rem a êste Departamento a fim
de São Paulo Ltda.
de efetuarem o pagamento da pri.
N. 410.487 - Titulo - Clary ineira anuidade, dentro do prazo
- Requerente - Clara Sara \Volt de sessenta (60) dias, na forma
- Becoinsideração - Cia. Calça- do parágrafo do artigo 33 do Códo Clark.
digo da Propriedade Industrial,
N.° 416.521 - Nome comercial inra sejam expedidas as cartas
- A Cópia Fiel Ltda. - Reque- patentes.
rente - A Cópia Fiel Ltda. Privilégio de invenção defeReconsideração - Móveis de Aço
ridos:
Fiel S. A.
N.° 129.401 - AperfeiçoamenN.° 511.288 - Marca - Ami- tos em ou relativos a, dispositidovita - Requerente - Indústria vos de lastro para gás e ou válde Produtos Alimentícios Racio- vulas de descarga de vapor nais Inpar Ltda. - Reconsidera- N. V. Philips' Gloeilampenfabrieção - San Co. Produtos Alimen- ken.
tícios Ltda.
N.° 132.923 - Nivelador servo
N.° 295.769 - Marca - Long ativável para o contrôle das moLife - Requerente - Indústrias las pneumáticas de suspensão de
de Artefatos de Aço Long Life veículos - Fábrica Italiana Mag.
S. A. - Tendo em vista a infor- neti Marelli S. p. A.
mação prestada pela D. Marcas,
N.' 133.806 - Aperfeiçoamenresolvo reconsiderar o despacho
publicado no Boletim do dia 28 tos em limpadores de parabrisas
de dezembro de 1965, para o fim - Dynamatica S. A. Indústria e
de aguardar soluções do têrmo nú- Comércio.
mero 208.571 - Sem solução fiPrivilégio de invenção indenal.
feridos:
N.° 455.019 - Marca - Bainhas
N.' 124.279 - Aperfeiçoamendas Flores - Requerente - Ivan
Lobo Teixeia de Barros - Re- tos em persianas de eenrolar consideração do despacho de de- José Pato & Filhos Ltda.
ferimento Indústria de Sabonetes
N.° 129.549 - Processo de pree Perfumarias Memphis Ltda. - paração de vacina, bioculturas ou
Mantenho o despacho de deferi- medicartentos coloridos - Instimento publicados em 14-12-65 - tuto Vallee S. A.
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- As Repartições PaNcas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENT6 DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diàriam ente, até às
DIRECTOR GRRAL
15 hora..
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- AS reclamações pertinenE DA scçÃo me neow0t•
tes à matéria retribuída, nos emane DO seen y eço OS PUBLIC.d0.111 • • CHKON
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
casos de erros ou 'omissões,
deverão ser „formuladas por
01ÁFfi0 OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
•açXo
das 13 às 16 horas, no máxi'opile de pubdeldedsn do expodlante de Departernonlie
mo até 72 horas após a stilda
Neelenad do Propriedade Induatred1 do 11111rdetérle •
dos órgãos oficiais.
da Indústria o Comércio
Impresso
nas
Oficinas
do Departamento de Imprensa Nacional
- Os originais deverão ser
dactilografados e autentica-,
dos, ressalvadas', per quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para , o
FirsCIONPITOS
exterior, que serão sempre. REPARTIOES E PARTICULAfiES I •
Capital
e interior: _Capital
e
Interior:
anuais, as assinaturas poderSemestre
.
."
.
Cr$
6.000
Semestre
.
• • Cr$ 4.500
.
se-ão tomar, em qualquer
. . . . Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.0e0
época, por, seis meses ou um Ano -;
ano.
Exterior:
Exterior:
. •. Cr$ 13:000 Ano . • O. • • • Cr$ 10.000
- As assinalar.s vencidas Ano ••.
poderão ser suspensas seta
aviso prévio.
•
vão impressas o\- número do dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a restes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com antevalidade - de suai assinaturas,
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
- na pcirte superior do emierêço continuidade no 'recebimento (30) dias.

EX.PED1ENTE

•
•

•
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

- As RepartiOes Públicas
cingir-se- g, ás assinatura*
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e a*
Iniciadas, 'em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar it
remessa de valores acompanhados • de esclarecimentos
quanto a -sua aplicação, sou.
citamos usem os interessado*
preferencialmente cheque oa
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departa.
mento de Imprensa Nacional.
• - Os suplementos às.ecli•
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao des- •
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exern.
piar atrasado dos órgãos off.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do-mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido -

e

' Exigências
Têrmos com exigências a cumprir:
N. 124.997 - Fábrica Nacinoal
de Acessórios para Lubrificação
Ltda. - Pague a taxa, o opoente
Tecnal S. A. Equipamentos e
Acessórios para Lubrificação Diga o requerente Fábrica Nacional de Acessórios para Lubrificação, se o quiser, sôbre a oposição,
têrmo 124.997.
N.° 116.344 - 'Opoentes, -Macan
Indústria e Comércio Ltda. e Vialita S. A. Metro indústria - Paguem as taxas - Diga o requerente Alcidio Sanches, sôbre a
oposição, se o quiser.
N.° 130.922 - Prove o opoente
Gerard Fritsch, o que alega.. Diga Dresser Industries, Inc., se
o quiser sôbre a oposição
N.° 134.476 - Pague a taxa o
opoente Lido Altenburg.
N.° 48.982 - The Carborundum
Company.
N.° 82.123 - Indústrias Brasileiras de Materiais Plásticos S. A.
N. 90.994 - André Tonllo.
N. 97.451 - Peter Muranyl.
N.° 100.407 - Douglas Calixto.
N. 106.166 - Indústrias Plaa
/dee Ltda.
N. 109.418
Parks Cramer
Company.
N. 111.019 - Victor Bascoli.
N.° 113.399 -- S. P. A. Liquigais
'N. 117.302 - Euclides Boe.
N. 121.995 - Blanco & Savino
S. A. Indústria de Autopeças.
• N.° 126.713
Dynamatic S. A.
Indústria e Comércio

N.° 121.622 - Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft v o r m.
Meister Lucius & Brüning.
N.* 123.859 - Armando Dl
Segni.
N. 124.582 - L. Schuler A. G.
N.° 124.706 - Pilkington Brothers Limited.
N.° 125.463 - FranciscoReis.
N.° 125.651 - João Ferreira
Ficam arquivados . os processos Gomes.
abaixo mencionados:
N.° 125.658 - Marlene Arduino
N. 117.761 - . Manuel Moriega N,• 125.890
Waldomiro PasMedram).
sus.
N.° 126.362 - Badische Anilin
,••••••n••••....••••••
& Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
N. 126.500 - The Heim Company,
N. 127.208 - "Yosizo Kubota.
N.° 127.224 - Industrial e MerA.013
cantil Robin Ltda.
N.° 127.626 - Marukyu e Indústria de Máquinas Agrícolas Limitada.

N. 127.714 - Holger Erik Olavi
Ika.
N. 128.202 - Indústria Bralin
de Auto Partes Ltda.
N. 128.696
Eastman Kodak
Company.
N.° 130.656 - lienkel & Cie..
G. M. B. H.
N.''131.146
Tetuo Yoshino.
N.° 131.418 - Musa Ibrahin
Suri.
N.° 134.840 - Adelino. dos Santos e Elias Quinto de Souza.
N.° 135.828 - José Garcia Almela.

N.° 135.017 - Caterpillar Tractor Co.
N.° 135.325 - Caterpillar Tractoe Co. .
N.° 135.405 - Leesona Corporation.
N.° 143.090 - Denis Jean Lacabanne.
Arquivamento de processos:

pitzoiling4o
A. NI 1.£ À. I
DIVULGAÇÃO N.• 769

Preço: Cr$ 7
A VENDAI
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agenda I: Ministério da Fazenda
Em Brasília
Na Sede do D.I.N.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Re.abelso Postal

N. 127.680 - Olin Mathieson
Chemical Corporation.
N.° 127.929 - Anton Lbhrer.
N. 128.083 - Theodor Helmbold,

•

N.° 128.105 - Société Anonyme
Sciper.
N.° 128.106 - Nicolino Guimarães Moreira.
•".
N.* 128.633 - Ricardo Talenti.
N.* 129.385 - Marcelo Teher.
N.° 130.241 -'Fundição Voldae
S. A.
N. 130.544' - Ernesto Montardtni & Filhos Ltda,
N. 130.911 - Harca - Indústria e Comércio de Plásticos S. A.
N.' 131.159.- Carlos Eduardo
Veiga de Oliveira.
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N." 131.299 - Danilauo Quin'bani
N. 131,791 - Josef Lakinski,
Walter Smykalla, Leoenard Ward
N. 132.673 - Joachim Schnabel Kuhn.
N. 132.699 - Rei Yamada. N.° 132.745 - Placido Barani.
N.° 134.619 - Ciba Société
Auonyme.
N. 135.097 - Feigeuson S. A.
Indústria e Comércio.
N.° 135.101 - Antônio Zucca,
ria.
.
N. 135.102 - Antônio Zaccaria. "N. 135.442 - Cyro da Silva
Pereira.
N.° 135.832 - Isidoro Gomez
Bamirez,
LesPachos em pedido de reconsiderações:

•

Industrias Reunidas Irmãos SpiDa S. A. - No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do térino -106.268 - Modelo de utilidade para novas disposições construtivas em pastas
para fUlhas soltas do requerente
Europlast Ltda. - Reconsidera o
despacho de deferimento. Indefiro ()pedido,
Eletro Indústria Walita S. A.
- No pedido de reconsideração
do despacho de deferimento do
térino 73.569 - Modelo de utilidade dispositivo afiador de facas
' aplicável a aparelhos liquidificadores de Amo S. A. Indústria
' Comércio - Nada há para recon•
'siderar. Mantenho ó deferimento.
Fábrica de Máquinas Raimann
$. A. - No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do têrmo 84.276 - Privilégio
de invenção - Máquina automá¡ Oca para aplainar madeira numa
,Ou várias faces ao mesmo tempo
'de Jaime Marba 011er - Nada há
para reconsiderar. Montenho o
deferimento.
N. 84.658 Mario Massaro e
Carlos Massaro - Nada há para
reconsiderar. Mantenho o indeferimento.
N. 84.726 - António Alberto
• campos Nogueiras - Nada 'há
I Para reconsiderar. Mantenho o indeferimento.
N.° 89.275 • - Sibro Sociedade
anônima Financiei-a, Inmobillária
t Comercial - Nada há para reoonsiderar. Mantenho o Indeferimento.
Olivio Hercnies Veronezzi No pedido de reconsideração de
despacho de deferimento do térino 94.017 - Modelo de utilidade
- Nôvo modelo de fivela com
Iniciais de Fábrica Ypú - Artefatos de Tecidos, Couro e Metal
S. A. Nada há para reconsiderar.
Mantenho o deferimento.
N. 94. 980 "-- Indústrias' Testeis
Barbero S. A.' - Nada há para
reconsIderar. Mantenho o indeferimento.
N. 104.746 - Multigráfica Ltda.
r- Nada há para reconsiderar.
Lgantenho o Indeferimento.
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N.° 106 . .176 - Dr. Gama, BrenWillys Overland do Brasil S. A.
tani - Nada há para reconside- --- : No pedido de reconsideração
rar. Mantenho-o indeferimento do despacix, de deterimenta do
N. 100.295 - Clarismundo têrmo 139.573 - Modelo indusPraça - Nada há para reconsi- trial de Asriel Strifzel - Nada
derar. Mantenho -o indeferimento. há' para reconsiderar. Mantenho
o despacho de deferimento.
Eletroluminescência S. A. No pedido de reconsideração do Expediente das Divises de Pafentes,
despacho de deferimento do têrrepublicado por ter saído com
ino 109.447 - Privilégio de inIncorreções
venção - Luminária, de Westinghouse Electric Corporation Notificação:
Nada há para reconsiderar. Mantenho o deferimento.
Uma vez decorrido o prazo de reEletro Indústria Walita S. A. - cons:deração previsto pelo adiço, 14
No pedido de reconsideração do da Lei 4.048, de 29 de dezembro de
despacho de deferimento do têr- 1961, e mais dez dias para eventuais
mo 109.700 - Privilégio de in- juntadas de reconsiderações.. e se do
mesmo não se tiver valido nenhum Invenção - Aperfeiçoamento
dispositivo aquecido ( Plètri ca m en - teressada. ficam notificados os requete, de General Electric Company. rentes abaixo mencionados a compareNada há para "deferir no pedido cerem a êste Departamento, a fim de
de reconsideração. Mantenho o efetuarem o pagamento da primeira
anuidade dentro do prazo de sessenta
deferimento,
Contrôles Automáticos Sermar
Ltda. - No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do têrmo 110.973 - Privilégio de invenção - Aperfeiçoamento em interruptor _de tempo
com reajuste automático de General Electric Company - Nada há
para deferir no pedido de reconsideração. Mantenhó o deferimento.
Contrôle Automáticos Senna'.
Ltda. - No pedido, de reconsideração do despacho, de deferimento do têrnio 113.241 - Privilegio de invenção - Aperfeiçoamentos em um aparelho de
contrôle para aplicações em queima de combustivel de Robertshaw
Fulton Controls Company - Nada
há para reconsiderar. Mantenho
o deferimento. Lidice S. A. Indústria e Comércio de Plásticos - No pedido
de reconsideração do despacho de
deferimento do têrmo 114.477 Modelo industrial - Brinquedo
insuflado a ar na forma de cachorrinho de Indústria Univer.
Com . Ltda. - Nada há para deferir no pedido de reconsideração
(apresentado como recurso). Mantenho o deferimento.
Companhia Antarctica Paulista
Indústria Brasileira de Bebidas e
Conexos - No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do térmo 116.352 - Privilégio de invenção - Disposição
para armazenar e fornecer cerveja a granel aos consumidores de
Gustavo Roberto Ricardo Schnoor,
Federico Ran g eis, Sigfrido Enrique Flayd o Bruno Heimbach
Nada há para reconsiderar. Mantenho o deferimento.
S. A. Philomeno Indústria e
Comércio - No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do tèrmo 118.683 - Privilégio de invenção - Agerfeiçoamentos em rédea para domir
ou embalar de Contonificio Nossa
Senhora dos Remédios S. A.
Nada há para deferir no pedido
de reconsideração. Mantenho o
despacho de defereFaxento.
N.° 124.309 - Propagandas Patenteadas Luminõsas .ProPalum
Ltda. - Nada há para reconsiderar. Montanh a a Indeferimento*

(60) dias, na forma do parágrafo unico ';do artigo 33 do Cód:go da Propriedade Industr:al para mie sejam expedidas as cartas patentes.
Privilégio de Invenclio Deferidos
Têrrnos:

N.° 1 '16.847 - Uma roda para veí.
culos e processo d? fabricá-la - Requerente - Notat Tire Company.
N.° 120.656 - Receptor de Tele.
visão Pré-Paga - requerente - Ze.
nith Radio .Corporation.
N. 121.525 - Nõvo modelo de porta-fiqueis - requerentes: Amadeu Talecchi e Salvador Antonio Romano.
N. 121.672 - Dispostivo compreendendo barras perfiladas para a construção de armações metálicas. - requerente: Jacques Huguenin
N. 122.314 - Aperfe:çoamentos em
ou referentes a sistemas de combustível
para motores de turbina a gás para
acionamento de hélices - requerentes:
Rolls-Royce Limited e Joseph Lucas (Industries) Lim:ted.
N,9 122.330 - Aperfeiçoamentos em
máquinas retificadoras de girabrequins
de automóveis em geral - requerente:
Maximo Porta.
N.9 122.909 - Nivelador automático para uma estrutura de ,carga e descarga para aviões - requerente: Stanray C,orporation.
N. 122.827 - Aperfeiçoamentos em

ou relativos a filtros de "ar" - requerente: Inpasa S. A. Inekistria.Na-
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N. 126.612 - Aperfeiçoamentos eme
máquina de costura portátil, manual
requerente: Otto Felts de La-Roca.
N. 128.930 - Triturador Industrial
de usos múltiplos - requerente: Broye.
res Gondard.
N. 129.547 - Aparelho para o eis.
rolamento de papel continuo e sknial.

res - requerente: Escher Wyss G.

B. 1-1.
N.° 129.598 - Processo para a pre.
paração de novos compostos fosfora.
dos
on. .
Union Carbide Cor.
d or j
p
-

N.° 129.963 - Ndvo e:stema de
contato para campainhas elétricas requennte: Moacir Mello e Marcos
G. Schwartzman.
N. 130.214 - Um aparelho para
separar elètricamente corpos de lata e
peças tubulares semelhantes e processo
edpregado - requerente: Can Com.
pany Inc.
N. 130.253 - Aperfeiçoamento em
rec:pientes dispensadores de material
sob pressão de "ar" a dispositivos pulverizadores - requerente: The DeVil.
bise Company.
N •° 130.355 - Processo para preparar esteres_ de ácido acrílico e metacriI co e seus polímeros - requerente
Rohm E Haas Ccmpany.
N.° 130.501 -- Composição contendo ferro e processo para granulá-la _requerente: Thomas Valle.
N.° 131.118 - Recipiente &o retangular para liquides pós e semi-só.
Idos - requerente: Hedwin Corpora.
tion.
N.9 131.220 - Uma palmilha para
sapato - requerente: Virgilio Maurizi.
N.° 131.279 - Uma ecmpos'ção fungicida - requerente: Sankyo Company, Limited.
N,9 131.483 - Processo e aparelho
para a fiação de fusão - requerente:
Monsanto Company. --N.° 131.751 - Aperfeiçoamentos
relacionados com máquinas para cortar tubulações - requerente: American
Can Company.
N.° 132.111 - Máquina para acer.
t a' r e secar faixas correntes de material
textil - requerente: Famatex G. M.
B. H.
N.° 132.178 - CoMposições e compesos hermicidas e processo para preparar os mesmos - requerente: Eli
1.,;Ily And Cocnpany.
N9 132.487 -

Dispositivo para des-

carga livre de resíduos de um mécional de Autopeças.
canismo coletor de filamento ccutt.
N.9 123.851 - Uma placa de' apoio nuo - requerente: Monsanto Comelevatória, destinada *a cavalos mecâ- pany.
nicos para manobra de semi-reboques - N o 132,849 - Bomba acionada por
requerente: Antonio Sepulveda e Sou- motor - requerente: Valmet OY.
za.
.
N 9 132.855 - Rolete da Embrea.
N.' 124.288 - Ape rfeiçoamentos gera - requerente: Warn Manufac•
turing Cómpany.
realizado sem carburadores providos de
N9 132.958 - iperfelcoamentos em
um dispositivo de partida a postigo máquina desfiadeira de agave discentrado - requerente: Societe In- regue:vote: Francisco Teotônio Nedustrielle de Brevets Et D'Etudes S. to e Jose Abdon Miranda.
N' 132.963 - Articulação dupla
I. B. E.
para o acionamento das rodas dianN,9 124.401 - Processo para pro- teiras de veículos motorizados duzir um intermediário na_ sintese de reouerente: Daimler Benz Aktiengemetina ou de um de seus análogos - sellschaft.
requerente - The I.Vel'eame Founda- N o 183.188 - A p erfeinnamentz em
noto selado de aemno saliente - retion LImited.
q uerente: General Electric CompaN.° 124.482 - Uru suporte auxiliar ny.
para excesso de carga em veiculo* - NO 133.171 Anerfe icoarnentos era
requerente: William Royal Welch.
ou relativos a magnetismos cortado-
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N• 135.457 - Nôvo modelo de lâres destinados a emprego em /impa- I N• 134.889 - Nova chave para
dores eletrôvícos (IP tios têxteis ' operar parafusos, porcas, tubos e mina para venezianas ou persianas requwente: N. V. Philips • Gimelam- outros - requerente: Erwin, Sack & Requerente: Vassilios Vereeris.
Cia. Ltda.
pen ea bri -ken .
N° 145.192 - Novo modelo de embaN 9 134.946 - Sistema de redução
NO 133.250 - Síntese de esteróides de largura de faixa - requerente: lagem para bebidas - Requerente: An- requerente: Olin Mathieson Che- Western Electric Company, incorpo- gelo Milani ri Companhia Limitada.
N° 153.138 - Configuração externa
n-g eai rornoration.
rated.
de reep.m.tes para liquichs - RequeN9 11'4 .583 - Material FotográfiN
9
_13,5.100
Nova
e
original
disco rerep 1e, de ima gem - requeren- posição na montagem de brinquedo rente: Beco Dana Sociedade Anônima
te: Geee e rt - Photo-Producten N V. - reauerente Lucky Metalúrgica Li- Indústria e Comércio de Bebidas.
N 9 153.469 -- Nôvo modelo de esNO 133.CA 9 - A rremeesador de mitada.
fardos - re q uerente: International
N* 134.950 - Siste a d el'g_ação pelhos retrov:sõres externos para autoHarvester CompanY.
para o comando a distância de fontes móveis - Requerente: Sociedade de
Term al telefônica de corrente para soldadura por arco -- Materiais Automobilísticos Zcenércio e
No 131 . e/
Indústria Limitada Samaco.
renti e rente. Sierrems 8: Halske Ak- Requerente: Werner Bom.
N°
135.303
Contrôle
de
cópias
N° 153.662 - Nôvo e original detl-neee'lecheft.
• para máquina de esuever - Requeren- senho ornamental para tecidos - ReN9 134.112 - Um brinquedo voa- te: Sperry Rand Corporation,
querente: Sociedade Anônima Indústrias
dor por lar e arnento - requerente:
nteto Edua r do Hoses.
N° 1.35.952 - Nôvo apare/ho para Reunidas F. Matarazzo.
1n1 0 158.321 - tsvo modelo de brin1%. 134.192 - Processo de recupe- calibrar alianças - Requerente: Rodolquedo - • Requerente: Avelino Lopes
raçào de _oxi g énio e nitrogên i o do fo Ewaldo Schuchardt.
Magalhães.
ar - renuerente: Halcom :PternaMoral, Inc.
Desenhos e Modelos Industriais
Deferidos
ModelOs de Utilidades Deferidos
Ne 134.782 - Anerfeirosmen t ns em
ar rPlAt/ VOS e nroceseos de fabricacão 4 " disnoxitivne semie.ondutor e s. e N 9 130.386 - Novo modelo de fres- N9 123.815 - Carroceria monobloco
a matrie..'s de liea a vO etrinrAoe co para líquidos perfumados ou outros par avelculos - Requerente: Moplast
p este orneessee
reotterente• N. _ Requerente: Perfumes Coty S.A.B. Moldagens de Plásticos Limitada.
V. • Philios Gloeilamormeabrieken.
...11nnnnn••n•n•n•n•n•••••n•n•••
NO 124.285 - Tec t ri e nata oneuyeeelee renneeente. The Clenrivear
T ieo 7 T'tt hh er erwrInRr9.
9,7 9 13 4 . 4(11 - 1l e re:4/. 1 .4 43er exnaneiver nprg pflion%, ynt,ri, •,at ee..
nnerente: Luciann nen 101 FaivreNo
1t ,t

1ee,e4n

enereereee-„,,

?in.

com rentrôle de temneMura r18 l e rnnaria - requerente:
no e ee p i meetete rortmenv.
rirt,CMS9t1 e PI '1A relha
NO 184 . 4ne
Ofe f*Rfamcol tn enr¡ffm/0 ortlináioiR èa
eneneineienente
letl^õP9
De r a e. obtoneen etaetrian t! 17.A...
P• r*reetswiefiro g yv-m g,(1"
rf,P11 0,rFoltP *, er+7,1"I'^"10. R L.e.ner.
fele
NO 134.584 - Torneira - renuerente: Creorees Francis Mexia Deu-

"
NO 134.592 - Monta g em nata iscueiros cl eãs - rennerente: Eta1511e s em o nt Genoud ia Cie.
• N9 134.605 - Aperfeicoamee`os em
nu relativos a dispositivos para uso
em combinactio com um tambor
maan Ricos de e rm een a toemo -- requerente • N V. Ph • tins' Ciloellerapenfahrieken.
N o 134.625 - Dist-e/Ativo de escoamento ou saída vara a cernem
amortecedora de um disiuntor . eletfico - reotterente: tanga e
A/A Natio n el Tndustri.
1,19, 134.638 - Dis p ositivo de aco, palamento Para catninhdes - requerente: T•uis 1.ndres Gornsitn e
Ve • lea Ismeel Soein.
N9 134.656 - Anerfeleoamentos Intrnduzidoe em trituradores nu troinhns e martelos - renuerentes. Anthrin Zacreria. Amelin 7etreeria,
tiro 7e n eeria, (terin g 7neeeria e Jose
t,
1.699 - unidade (1^
NO
Ou reneãe Para executar rearees P
resnectien Processo -- requerente:
"Nele n (ll en /icei Company.
NO 114.701 - Anerfeicoamentos em
nersianas de encolher - renuerente.
Per derias Todóstria e Com ee-tin Sdeipelo,rip
7n*rO 1/4.7" 4 i - A"Ptre1CO2MAn t09 em
Itottr A lho ret e n alinhar rodas da eneomin e - re q uerente: Olusenne Tre*N o n .
N4 134.750 - Cabos nara eis..

te~en men isoTemento de matkia

piem-tett eintética - requerente: Pire" 4 enfletill per Mon!.
'9 1 4 .6'15 - Novas &obsidies em
11.^4" 1"OR R f! 4)1118,Rok tora aunne-

OP. On ADI aéral e outros fina - readerante:' Alvaro Caellsn da Silva.

COLEÇÃO DAS LEIS
1965
.
Vohurn

1 - Atos do Poder Legislativo
Leis de janeiro a março
DIVULGAÇÃO N' 937
PREÇO: Cr$ 900

Volume II - Atos do Poder txecuuvo
Decretos de janeiro a março
DIVULGAÇÃO N' 938
PREÇO: Cr$ 6.200
Voiume III - Atos do Poder Legislativo
Leis de abril a junho
' DIVULGAÇÃO re 943
PREÇO: Cr$ I . 700
' Volume IV - Atos do Poder Executivo
Decretos de abril e junho

Evigencias
Térmos com exigéncias a cumprir:
Indústria e Comércio Pissolli Sociedade Anônima - Opoente do termo
número 128.977 - Modelo industrial
- Cumpra a exigência.
• Prestamp Sociedade Anônima Embalagens Indústria e Comércio - Opoente
do ternio número 129.002 - Privilegio
de invenção - Cumpra Le exigência.
Chendca A. G. - No pedido de •
alteraçào e transearencia da patente de
número 65.816 - Privilégio de invenção - Cumpra a exigência.
N° 128.977 - Northon Indústria de
Capotas e Estofamentos para Veiculo.
Limitada.

N° 124.387 - Montana Sociedade
Anônima Engenharia e Comércio.
N° 124.131 - Robert Gauthron.
1‘1 9 126.210 - Inpala Indústria Paulista de Aparelhos Elétricos Limitada.
N 9 13-1.826 - The Singer Manufacturing Company,
N° 135.985 - Core Products Company.
N° 135.986 - Badische Anilin &
Soda Fabrik Aktiengsellschaft.
N° 136.122 - Al/ied Chemical Corporation.
N° 136.184 - Charbonnages de
Fiance.
•
N9 136.189
Bucknian Laboratories,
Inc.
N° 136.384 - Farbenfabeiken Bayet
Aktiengsellschaft.
N° 137.552 - Johns Manville Corporation.
N° 137.683 - Monsanto Company.

DIVULGAÇÃO N . 94

Diversos
N° 113.939 - Violeta Blatica Wodriguez - Modelo de utilidade - ArguiVe-se.

A VENDA:
tia Guanabara

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAÇÃO

acta* de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

-

N° 134.890 - Novas disposições em
ou relativas a dispositivos de contacto
para órgãos elétricos e" eletrônicos Requerente: Frederico Ribeiro dos Santos.
N 9 136.034 - Grelhadeira Infra-vermelha Requerente: Johanm Glockshubet

N° 129.002 - C. A. Greiner & Soeh-.
ne K. G.
N° 98.071 - American Steeel Foundries.
N° 122.418 - Inventio Aktiengesellschaft.

PREÇO: Cr$ 5.200
•
Volume V - Atos do Poder Legislativo
Leis de julho a setembro
DIVULGAÇÃO N' 952
PREÇO: . Cr$ 2.200
Volume , VI - Atos do Poder Executivo
Decretos de julho a setemb,o
DIVULGAÇÃO N 9 953
PREÇO: Cr$ 6.000
Volume V11 - Atos do Poder Legislativo
Leis de outubro a dezembro
DIVULGAÇÃO N 9 957
PREÇO: Cr$ 4.000
Volume VIII - Atos do Poder Executivo
Decretos de :nitubrO a dezembre
•
DIVULGAÇÃO N o 958
PREÇO: Cr $6.500
•

N° 128.467 - Novas disposições em
almofadas para carimbos - Requerente: Manzaburo Ishikawa.
N° 132.259 - NU° modelo de óculos
com lentes encaixáveis em rasgos no
alto da /rente da armação - Requerente: João Paulo Araujo,
N 134.e23 - Um dispositivo para
preparar chimarrão no caminhão, em
viagem - Requerente: André Stamo.
N 9 134.607.- Estante partátil para
pratos, x.caras e similares - Requerene
te: Companh ia Teperman de Estofamentop;

Agèneia 1: Ministério da Panada

"teade-se a pedidos pelo Serviço de Ru:abalso Postal

De 9 de maio de 1966

nal &adila
Na sede do 0.1.N

Exigências

.

..geeb~á~........w.ue~ieile~e~w~ewenume~n-~s~..~;.r..•;a"e.rlp~
•

.

Térmos com exigências a c"
prir:

n'
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N. 238.235 - Badische Anilin
& Soda Fabril: (E G. Farbenindustrie A. G. "lu Auflosung).

Prorrogação de marcas:

N. 741.788 - Hernorrbosatj N 9 742.053 - Iraty - Classe 4 Fontoura - Instituto Medicamen- De Emilio B. Gomes & Filho Socte.
Foram inandados prorrogar os ta Fontoura S. A. -- Classe J.
dade Anônima Indústria, Comércio e
seguintes
tèrmos abaixo mencioN.° 741.797 - PIlha Paulista - Exportação de Madeiras, Agricultura e
N.° 580:498 - Leão Herlin.
Importação.
José Mansur - Classe 32.
N.° 610.565 - E. Castro & Cia. nados.
N.° 692.576 - Indústria MaceN.° 86.128 - Malth. llohnet
N.° 741.969 - McGregor - N,
- Apexes
Classe 11
Akt. Ges. • Seductora - Classe 9 MeGregor poniger Inc - Classe - De Rolhas Metálicas (Crown Cork
do Serra S. A.
N.° 712.703 - Bauer & Schaurte
N. 261.333 - Terápica Paulis- n.° 36.
Sociedade Anónima).
K. G.
ta T. P. - Laboratório Terápica
N." 742.059 - J aguar - Teci- N9 742.723 - Presto - Classe 17
dos II. F. Pinto S . A. - Classe - De Carbex Indústria Reunidas SoSylvio Milagres. Paulista S. A. - . Classe 3.
N. 737.876
ciedade Anónima.
n.°
23.
N. 739.406 - Quimica Médica
N. 403.948 Anker - PhoeN° 742.838 - Jettair - Classe 8
Farmacêutica S. A.
nix Nahmaschinen Aktiengesells.
N. 742.060 - Oração - Teci- - De Luwa A. G.
N.° 739.408 - Química Médica chaft Anker - Classe 6.
dos II. F. Pinto S. A. - Classe
Farmacêutica S. A.
N.° 406.759 - Pelikan - Gun- si." 3.
Frase de Propaganda Prorrogada
ther
Wagner - Classe -17.
N° 742.069 - P. S. A.
Pinatel
N.° 739.409 - Química 'Médica
Anónima Manufaturas MetáN 9 •742.078 - A primeira prestação
Farmacêutica S. A.
N.° 410.650 - Degalol - 'Me- Sociedade
licas
Classe 16.
sua majestade roupas paga para você
dd
de
Ilaen
A.
G.
Classe
3.
N.° 742.062 .- Dr. IIildo àera.
N.° 417-.834 - Atlas - Esso
N° 742.096 - Serrinha - Atlas - Classes 36 e 37 - Requerente: Sua
. N.° 742.438 - Unilever United
Agro-Pecuária «Fazenda da Serrinha» Majestade Roupas Sociedade Anónima.
Standart
Oil
'Company
Classe.8.
.- N.° 742.719 - Lojas Garbo RouLimitada - Classe 41 .
N9 742.301 - Qualidade e bom gosN.° 469.185 - Demag -1 Depas S. A.
N° 742.269 - Bibi - Chocolates to não custam mais - Classes: 2 marg . Aktiengesellschaft - Classe Kopenhagen
Sociedade Anónima - 4 - 8 -9- 11 - 12- 13,- 11
N.° 742.733 - \l eitoso Éboli & n..° 6, .
Classe '41.
Faria S. A. Engenharia e Co- 15 -17-18-21-23-24
N. 472.025 - Anker - Anket
mércio..
N° 742.300 - Olinda - Conservas - 27 - 28 - 30 - 34 - 35 - 36
N.° 742.734 - Velloso Éboli & - Proenix Nahmaschinen Aktien- Piracema Sociedade Anônima - CCIas- - 37 - 38 - 39 - 40 -i41 - 42
gesellschaft - Classe 8.
se 41.
• - 43 - 46 - 48 e 49 - Requerente:
Faria S. A. Engenharia e CoMesbla Sociedade Anónima - SubstiN.° 521.984 - Pelikan - Gim
mércio.
N° 742.336 - Limãosinho - Za:r tuiindo-se a classe 26 pela 25.
Eller Wagner - Classe 8.
Pinto do Régo - Classe 12.
N. 742.851 - • Montelima CoN,° 521.985 - Pelikan - Gun
1\1° 742.404 - Guia Imobiliário mércio e Indústria de Materiais
Iusignia Comercial Prorrogada
ther Wagner - Classe 28.
Gii Amora - Classe 32.
Agrícolas S. A.
N° 742.745 - Serra Grande - CiasN° 742.415 - Pai) - Fábrica de
N.° 549.766 - Dulce - Slrombi
Aparelhos de Precisão aFap» Sociedade ses 1 e 42 - De Naior Pinto do Rego.
Diversos:
& Carvalho ,- Classe 36.
N. 558.818 - USL - The Elec- Anômala - Classe 48.
Nome Comercial Prorrogado
N° 742.417 - 303 - Companhia
N.° 276.493 - Goedecke & Co. tric Autoble Company . -- Classe
Industriai e Mercantil «Casa FracalanChemische Fahrik Und Export n.° 8.
N° 738.912 - Armazém do Norte
za - Classe 11.
Aktiengesellschaft - Tratando de
N.° 599.488 - GPC - Grande
Sociedade Anônima - De Armazém do
registro pertencente a firma estaN°
742.418
606
Companhia
belecida na Alemanha Oriental, Perez S. A. Indústria e Comér- Industrial e Mercantil «Casa Fracalan- Norte Sociedade Anónima.
zax. "- Classe 11. .
aguarde-se a solução a ser dada cio - Classe 30.
N° 742.742' Distrbiuidora Brasi1\19 742.436 - Pink Suds - Richard leira de Aços e Metais Dibraço Limitapelo Govêrno do que foi feito com
N.° 670.140 - Nhandy - José
os registros pertencentes à parte Novaes Rezende. - Classe 48. • Hudnut - Class( 48.
da - Requerente: Distribuidora BrasiOcidental..
N.° 089.185 - Allergina - João
N9 742.437 - Flexco
Flexible leira de Aços e Metaes Dibraço LimiN.° 627.499 - Plastifon S. A. de Sá Brandão Sobrinho -- Classe Steel Lacing Company - Classe '1 1. tada.
N° 741.702 - Cinedia Sociedade
N1 0. 742.446 - Vulcan - United - Plásticos e Derivados - Inde- n. • 3.
Anónima - De Cinedia Sociedade AnóGreenfield
Corporation
'Classe'
11.
ferido, em face de já haver sido
N. '711.808 - Trufrom
AlN° 742.735 - Eureca - Alfredo nima.
prorrogado o registro 163.964.
fred Dennin - Classe 10.
Comercindo Peretti - Classe 42.
Insignia Comercial Prorrogado
N.° 727.914 - 'Fralda Sorvetudo
N. 627 . .508 - Plastifon S. A.
N9 742.736 - Acropol - Acropole
- Plásticos e Derivados - Inde- - Ramos, Gonçalves & (:ia. LiComércio e Indústria de Café Limitada
N9 673.331 - Bracopar - Classe 33
ferido em face de já haver sido miatda - Classe 36.
- Classe 41.
- Do requerente Bracopar Companhia
prorrogado o registro 13.963.
N.° 731 879 - Topazio
Avon
N° 742.737 - Alimenrinha - Com- Brasileira de Participações.
N. 627.509 - Plastifon S. A. Products Inc. - Classe 48.
panhia
Agricola Fazenda Santa Adelia
- Plásticos e Derivados - IndeN.° 731.890 - Casa Tal Frase de Propaganda Prorrogada
firo o presente pedido de pror- Irmãos Percini Ltda. - Classe 36 - Classe 42.
' N 9 742.768 - Vimbão - Formolo
rogação.
N9 585.524 - Show de Calçados
N.° 732.319 - Gripivita - La. .5 Companhia Limitada - Classe 42.
155
- Classe 36 - Requerente: ComN.° 680.289 - Foglam Comér- boratório
Farmacêutico Eloparl
N9 742.771 - Fragança - João panhia Calçados Fox.
cio e Indústria S. A. - Indefe- Ltda. - Classe 3.
rido, face a informação suPra.
N.° 734.088 - Mascolle - Ed -u _ Slavicro 5 Companhia Limitada - Titulo de Estabelecimento Prorrogado
Classe 42.
N° 549.765 - Modas Dulce - ClasN.° 727.447 - Produtos de Lim- tAra Abril Ltda; - Classe 32.
se 36 - De Strambi 5 Carvalho.
peza Niqueol Ltda. - Aguarde-se
N
9
742.776
Nativa
Natica
N.° 736.334 - A Talagada Mia solução do pedido de anotação
neira - Fábrica de Bebidas To- Construções Elétricas Sociedade AnóniEXPEDIENTE DAS DIVISõES
ma - Classe 6.
de transferência.
pázio Ltda. - Classe 42.
N°
742.786
Colibri
Indústria
De 9 de maio de 1966
N.° .732 .560 - Ocian - OrgaN. 737.745 - Albany - Com- de Gorduras «Colombo» Limitada nização Construtora e Inocorponanhia de Cigarros Souza Cruz - Classe 41.
Republicados por ter saldo com
radora Andraus Ltda. - Aguar- Classe 44.
N° 742.795 - Meias Tinguá - So- incorreções.
de-se a solução do pedido de anoN.° 738;578 Líder Tex - La- ciedade Anônima Indústrias Reunidas
tação de alteração de nome.
boratório Kriff Limitada - Clas- Tinguã de Malharia -- Classe 36.
Notificação:
N.° 732.571 - Ocian -- * Orga- se 10.
Ne 742.796 - Nice - Sociedade
•filzação Constaitora e Incorpora. • N. 739.482 - Ouro Velho Urna vez decorrido o prazo de
.doma Andraus Lida. - Aguarde- Vinicultura e Engarrafadora Ouro Anónima Indústrias Reunidas Tioguã reconsideração previsto pelo arti•
de
Malharia
Classe
36.
se a solueão do pedido de ano- Fino S. A. - Classe 42..
go 14 da Lei 4.048 de 29 de de.
tação dea Iteração de nome.
zembro de 1961, e mais 10 dias
Prorrogação
de
Marcas
'N.° 739 597 - Flota - Compapara eventuais juntadas de reconN . 737.10; - A Itoseira do Ca
nhia Swift do Brasil - Classe 46
siderações, e do mesmo não se
lente Limitada - Ag:tarde a solti
•N.° 741.149 - Tropon
Tre- Foram mandados prorrogar os se- lendo se valido nenhum interes.
ção do pedido de anotação de nonwerke Dinklage & Co. guintes tèrrnos abaixo, com as apostilas
sado, serão logo expedios os eu-,
alter p c5o do nome. •
indicadas pela Seção.
,v 3.
tificados abaixo.
- N.° 738.1121 - Indústria e CoN.° 741 703 -. Cinedia S. A
N°. .405.182 - Fig. de Estrela de
mércio Irmãos • Vilela S. A. Marcas deferidas:
Cinerlia - Cla.s .se 1. .
Três Pontas - painiler - Benz AisAguarde :se a sohição do pedido
N.' 741.716 . - Midas - Tho-mp tieugisellschaft
Classe
7.
de anotaç5n de alteração) de nome. sou Werke G. M. B. li. - .Classe
N.° 451.593 - Manutec - CiasN9 405.183 - Figura de Estrela de
N.° 739.181 - Á Colegial Rou- o.° 1.
.
fres 'Pontas - Classe 8 - Daimler se 6 - Requerente - Equipamenpas S. A... Aguarde-se ou sola.
N." 741 .717 - * Midas - Thimtp-- Benz Aktiengesellscahpt.
• tos e Manutenção Manutec S. A.
N.° 454.863 - PlasticoPe 00 (In pf'di(in de anotação •da al- son •Werke G. M. t IL.-. Classe
N° .741.605 - Worthington
teração de nome.
n.° 46.
se 6 - De Worthington Corporation. Classe 28 Requerente - Plastis.
.•

r 2248 euto-fsine
tope - Indústria de Plásticos
Modernos Ltda.
N. 548.848 - Gracioso - Ciaste 41 - Requerente - Moageiras
Piauienses Ltda.
N.° 462.226 - Kiss - Classe 48
• Requerente - Perfumaria Kahitz Ltda.
N. 464.023 - Gergeome/ Classe 41 - Tequerente - Indústria de Confeitos Nasser Ltda.
N.° 467.491 Genta - Classe
11.° 14 - Requerente - Casa Genta S. A. Indústria e Comércio
,
kle Vidros.
N. 468.457 - Catiapuà - Classe 16 - Requerente - Gonzalez
el Leitão Construções Ltda.
N.° 469.076 - Bar's Leak Classe - Requerente - Jamartin - Comércio, Indústria e ILportação Ltda.
•
N.° 469.101 - Santa Maria Classe 15 - Requerente - Decorações de Louças Santa Maria Limitada Com exclusão de abatjours e estatuetas.
N. 470.602 - Micalam - Cias.
e 4 - Requerente - Cicalam
Indústria Comércio de Mica e
Mi eanite Ltda.
N.° 472.664 - Café Romanelli
• Classe 41 - Requerente - An•
tónio Romanelli.
N.° 472.841 - Próminttc Classe 2 , Requerente - Imperial Chemical Industries Limited
N.° 473.075 - Beijar - Classe
h.° 38 - Requerente - Saturnia
S. A. Acumuladores_ Elétricos.
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N. 473.155 - Teleuniío 'Classe 32 - Requerente - Teleunião S. A. Indústria de Rádios
e Televisão.
N.*, 474.888 - Stilbestos -Classe 5 - Requerente - Indústrias Orlando Stevaux S. A.
N.° 475.407 - Pisatex - Classe 36 - Requerente - Indústria
e Comércio de Malhas Pisatex Limitada.
N.° 480.181 ÁPA - Classe
n.9 16 - Requerente - Liberato
Vetillo Netto.
N.° 481.641 - Glucoenergan Classe 3 - Requerente - E.
Merck Aktiengesllschaft.
N.° 483.343 - Niquelur - Classe 1 - Requerente --- Niquelação
e Cromação lkiquelur Ltda.:
Insignia comercial deferida:
N.° 476.207 - Transtur - Classes 33 e 50 Requerente Transtur Tra p sporles e Turismo
Ltda. - Art. 114 do Cbdigo, nas
classes 33 e 38.
Frase de `propaganda deferidas:
• N.° 446.408 - Rnytex Seu Conforto Em Estpuma de Latex Classes 37 e 40 do requerente Artefatos de Latex S. A. -- Artigo 121 do Código.
N.° 446.409 - Ruytex - Classes 37 e 40 - Requerente - Artefatos de Latex S. A. - Artigo 121
do Código.

NI)

Maio de 1966

dido de registro da marca: DRV7
Nome comercial deferido:Vemag, têrmo 458.187 - Homolosie
,
N.° 475.36Ô - Cia. Telefônica a desistência. Arquive-se.
Brasileira - Requerente Cia.
Exigências
Telefónica Brasileira - Art. 109
•
n.° 2 do Código.
Neon - Cia. Nacional de Oleos Vegetais, no pedido de caducidade do reTitulo de estabelecimentos de- gistro 251.057 - Cumpra a exigência,,
Termo 484.529 - Equipamentos H.
feridos:
R. O. - Cumpra a exigência.
• N.° 461.910 - Cabeleireiro Termo n9 488.349 Alberto BarNight And Day Classe /33 - rendeu Guimarães - Cumpra a exiRequerente - S. Agnello de Sou- gência.
za - Art.. 117 n.• 1 do Código.
Prorrogação de' Registros
N.° 469.667 -,Belacap - Classes 33 e 50 Requerente - Fre- Foram mandados prorrogar os sederico Cezar Ferreira Bacellar - guintes tez/nos abaixo mencionados:
Têrmo n9 715.733, marca Via ConArtigo 117 n.° 1 do Código.
doa!, classe 38, requerente: Via. ConN.° 470.812 - Cortnine São dotti Artigos para Cavalheiros Ltda..
Francisco - Classe 35 - RequeN9 732.670 - Bc drac, classe 1, rerente - Nazareth Baidarian eCia. querente:
Sherwin Williams do Brasil
- Art. 117-n.° 1 do Código.
S. A. Tintas e Vernizes.
N." 470.914
Teverádio - N9 737.558 Bronzarte, classe 1$
Classe 32 - Requerente Odete de:
Fundição Bronz,arte Ltda.
Moraes dos Santos - Art. '117 nú- N9 737.557 - Eronzarte, classe 5,
mero 1 do Código.
requerente: Fundição Bronzarte Ltda
N9 739.079 - Gessy, classe 48, reN.° 475.268 Joalheria Brasi- querente:
Indústrias Gessy LeveRS.A.
leiro - Classe 13 - Requerente N9 739.991 - Glorgilan, classe 231
- Marinho Vieira - Artigo 117 requerente Contonificio Guilherme
ri:• 1 do Coligo.
Giorgi S. A.
N9 739.994 - Vieille Malson, claase
Maroa Indeferida
-•
42 requerente: Indústria e Comércio
de Bebidas Avestruz Ltda.
Térmo 447.433 - Dumex, -classe 2,
N9 740.178 - Desulan. classe 3, rerequerente: A. S. Dumex (Dumes Liquerente cilag Chemie Aktiengsellsmitada).
chatt (Cile.g Chimie - t3ociete Anonytne - Cilag Chenlie Limited.
Desistencia de Processo
N9 737.453 - Trix, classe 2 requeVemag S. A. Veículos e Máquinas rente: J. B., Geigy Sociedade AnóAgrícolas, declara a desistência do pe- nima.

Irdere".n

4lieeer

Sal

LEI N.' 4345 LDE 26 DE JUNHO DEI964
,
'

INSTITUI NOVOS VALORES DE VENCIMENTOS PARA OS
SERVIDORES POBLICOS CIVIS DO PODER EXECUTIVO
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

DTVULOACAO N' 111

PREÇO. Co$ 330

a . VENDA.
-NaOuasLibass
lb
Vadat:
Avenida Rodrigo., Ahwale
IN"
Agbida I: Ministério de Penuda
Ilboxido•es e pedidos peb Seerke de Reciabolso Podai
Era Brotais
Meada de

Sexta-feira 13

'

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Maid de 1955 2=',1

Publicação feita de acOrda com a art. 130 do Código dá Propriedade Industrial. Da data da publicação começark a
correr o prato de CO dias 'Para o &Caril:dento do pedido. Di.zrante Isso prazo poderão apresentar suas oposiqbea as Departamento
Irscionsi do Paoseledade Industriai aqueles que a* julgarem prejudicados com a coneessão do registre requerida
•
Termo n: 726.629, de 30-11-65
Prenta — Preservaão de Madeiras
S.A.
São Paulo

Termo n. 726.631, de 30-11-65
Proservaão de Madeiras
Prama.
-' S. A.
São Paulo

REMABASE
PREMALTE
•
C2asse 16
Para distinguir: Materiais para construa
- ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejas, batentes: balaustres, blocos de cimento, bldicos para pavimentacalhas, cimento, cal. cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos, colunas.
-chapas Para ' coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações prcmoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- turas metálicas para construções, lamela': de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, tapes, lageotas, material. Isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos, de paridas, má' deiras para construções, mosaicos, produtos de base. asfáltico, produtos para
torpar impermeabilizantes as argamas, sal de , cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, irapermea- bilizantes líquidos ou sob outras formas
para reytstimento 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. parquetes,- portas, portões, pisos. soleiras
• para portas, _tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanques de cimento, vigas., vigamentos e
vitrõs
Termo n.' 726.630, de 30-11-65
Prava — PresservaãO de Madeiras
S.A.
São Paulo

_

o

PREMISSA
• Classe 16 Para distinguir: Materiais para constaiçaes e decorações: Argamassas. 'argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal, cré. chapas
Isolantes, 'caibras, caixilhos, colunas.
chapas paia. coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para discos. edificações presnolciadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamebis de metal. ' ladrilhos; lambris, luvas
de junção, !ages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paridos, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas,sus, de cimento e cal, hidráulica, pedraguino, produtos betivanosos, iinpermeabilizantes liquidds ou sob outras 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. parquetes, portas. portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos. tubos de vtntilação. tanques de cimento, • vigas, vigamentos e

Casse- 16
_
Para distinguir:.Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo.!
cos de cimento, blocos para pavimentação, caibas, cimento, -cal, cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dagua,
caias de descarga para' atilas, edificações' precnoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas . para- construções, lamelas de metal, 'ladrilhos, lambris. luvas
da junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, 'narinas, massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos' para
tornar impermeabiliz-antes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betazainosos. • imperraeabilizantes liquidas ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gessa para tetos e paredes,
papel para forrar casas. , mamas antiácidos para uso nas construções.. pargiletes. portas. portões, pisos soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
tentas, tacos, tubas de vtntilaçãos tanques de_ cimenta, vigas, vigamentos
vitrós:
Termo na 726.632, de 3041-65
-Preeervaão da Madeiras
Prema
•
S. A.
São Pauli

rcidos para uso nas construções, parquetaa, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos da ventilação, tanques de cimento,. vigas, vigamentos e
vitrais
,
Termo n. 726.633, de 30-11-65
Prema
Preservaão de Madeiras
S. A. a
São Paulo
•

t'REMAERná

.
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de 'cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal,cré, chapas
isolantes, . caibro:, caixilho' s, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga pare afixas.. edificações • premoldadas. estuque. emulsão 'ele
base astáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. !arcaica de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, /ages, lageotas. material isolante contra fria e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltica produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, ' pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidas ou sob outras_ formas
para revtstimento e outros corno na pavienantaçâo, peças ornamentais • de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel pare forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parqueres, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos ,de concreto,
telhas, taco., tubos de vbatilação, tanques de cimento, vigas, • vigamentos -e
vitrõs
Tann° si, 726.634, ck 30-11-65-Prerna
Preservaao de Madeiras
S.A.

BIINA •ITEX
São Paulo

vimentação, peças ornamentais de
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel pára forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes,- _ portas, portões, pisos. - soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
falhas, tacos, tubos de vtatilação. tanques de cimento, vigas,_ vigamentos e
vareis Termo n. 726.635, ' de 3041-65
Prensa — Preservaão de Madeiras
S. A.
São Paulo
enEMAVINIL-BASE
Classe 16
•
Para distinguir: Materiais para construa
ções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimenta cal, cré, chapas isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas &agua
caixas de descarga para afixas, edificações prensoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estrua •
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris. luvas •
de junção, lagos, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes,
delias para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedrea
galho, produtos betuminosos, impermea•
bilizantes, liquidas ou sob outras formai
para revtstimento C outros como na pa•
vai:matação. iças ornamentais de clor
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anta*
ácidos para uso nas construções. para
guetes. _portas, portões, pisos. soleira&
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas: tacos: tubos de vaatilação. Lana
ques
cimento, vigas, vigamentos
varas
Termo n. 726.636. • de 30-11-65
Previa
Preiservaão de, Madeiras
S.A.

Classe 16
São Paulo
M tr , L
VFI
Pare arsoagtar: Materiais para constai1
:las e decorações' Argamassas- argila
vela azulejos. patentes. balaustrra rao
-SUPREHA
• Classe 16
-ns dl: bloros para aaveasentaPara
distinguir:
Materiais
para
constru..áf, calhas cimento, cal. cré chapa,
adente* caibral. caixilhos: .:otunas ções e decorações: Argamassas. argila,
alasse 16
et:anu para coberturas, caixa: dama areia. azulejos, batentes, balaustres, blo- Pare distinguir: Materiais para construa
alias de descarga oara ataras edifica cos de cimento, blocos para pavimenta
çõea e decorações: Argamassas, argila.
Oes oreinoldadasestuque emulsca de ção. calhas, cimento. cal..cré. chapas
'ase asfáltico-esta-eas esquadrias estai isolantes,' caibras, caixilhos, colunas. areia, azulejos, batentes, balaustres. bloa
'uras metálicas para- construções. ame chapas para coberturas, caixas dágua. ,cos de .cimento,- blocos para pavimentalas de metal ladrilhos lambett luvas caixas de descarga para etixos. edifica- ! ção. calhes, -cimento, cal, cré, chapai
le função. faces lageotas. material Iso ções premolcladas. estuque, emulsão de isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas pare coberturas, caixas dáguar
ante contra frio e calor, manilhas mas base astaltica esi-ncas, esquadrias, estruç as para revestimentos de parados' ma turas metálicas para construções. lame- caixa, de descarga pare afixas. edifica!eiras para con.: trutoães. mo.:nicos, .pro las de metal, ladrilhos, lambris, luvas ções premoldadas. estuque, emulsão de
-textos de base asa/tico, orodutos • para de junção. /ages. lageotas, material iso- base asfáltico, estacas, esquadrias, estrua
-rhar Impertneabitizantes as argamas lante contra frio e calor, manilhas, mas- turas metálicas para construções, lamesas de cimento é cal. hidráulica. pedra sas para revestimentos de partdes, ma- las de metal, ladrilhos, lambria, luvas
atilho, proclama betuminosos. imparmos deiras para construções, mosaicos, _pro- de junção, lagos, lageotas, , material iso•
atlizantea tumidas ou sob outras formas dutos de base asilltico, produtos para lance aontra MO e calor, manilhas, mas;ara revestimentos e outros como ser tornar - impermeafalizantes as argamas- sas para' revestimentos de partdes. ma•ortstruçees persianas. placas para Pa- sas ele cimento e cal, hidráulica, padre- deiras para construções, mosaicos; proa
a imeatacão. aças '.ornamentais de el- galho, produtos betuminosos. impermea- dutos de base asfáltico, produtos para
nentn ou gesso ara tetos e paredes lializantes líquidos ou sob outras formas tornar impermeabilizantes as argatnasaapet para forrar casa*, orasses' anil- paia revestimento &outros como na pa- ¡sal de cimento e cal, hidráulica. pedra-
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Maio de 1966

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo som o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
mures • prazo de 60 dias para or- 4aferttnento do pedido. Durante éFse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamente
Mac-tonai da Propriedade Incluatsial aqueles que Re julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

guilio. produtos betuminosos. impermeabilizantes liqu'dos ou sob outras 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, parmictes, portas, portões. pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas. tacos, tubos de vtntilação. tanques de cimento. 'vigas, vigamentos . e
vareis
Termo n. 726.637, de 30-11-65
Prema — Preservaão de Madeiras
S.A.
Sao Paulo

PREMA—órzo

dutos de base asláltico. produtos para
:ornar unpern,eabilizantes as arganias
ias de cimento e cal. hidráulica, pedre
billzantes liquides ot. sob outra: Formas
para reverei:lentos e outros como na.
produts betuminosos, impermea
vinculado, peças , ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes
Atari para torrar .casas, massas ama.
.cidos para USO o.,. construções. par
4tiet-is. portas, portões. pisos, soleira.r
para portas. tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos. tubos de ventilação. ma
lues de cimento vigas. vigamentos e

para-lamas para-brisas, pedais. pantões
rodas para bicicletas: ralos para bldcle,
tas. reboques, radiadores para velculos.
rodas para veiculos, selins. triciclos o
cantes para veiculos, vagões, velocipe.
des. varetas de contróle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus • vades de
carros, toletes para carros
Termo n. 726.641, de 30-11-65
Cia. Textil São Martinho
São Paulo

vItras

o
,s
44-AS),,9

freias, fronteiras para veículos, guldach
locomotivas. lanchas. motociclos, moias,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas, navios. ónibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantõea,
rodas para bicicletas,, raios para tacteie:as, reboque, radiadores para veículos,
rodas para veicules, selins, trldclos, ti:antes para velculos. vagões, velodpe•
des, vareta,' de contróle do afogador e
acelerador. tróleis, troleibas vantes de

carros. toletes oara cama
Termo n.° 726.643, de 30-11-65
Akmbert Tedeschj
São Paulo

tto

Tema) n, 726.639, de 30-11-65
F. Monteiro S. A. — Comercial,
Industrial e Importadora-

C)

São Paulo
Classe 16 Pare distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibres, caixilhos, colunas,
Chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para sexos. edificações .premoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, proClasse 42
dutos de base asfáltico, produtos para
Para distinguir: Vinhos
tornar irnpermeabilizantes as argamasTermo n. 726.640, de 30-11-65
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre(Prorrogação)
gulho, produtos betuminosos, Impermeabilizantes líquidos ou sob outras fornias Sabrico S. A. Brasileira da Intercâmbio Comercial
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de ciSão Paulo
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras
¡para portas, tijolos, tubos de concreto,
falhas, tacos, tubos de vtntilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
• Termo n. 726.638, de 30-11-65
Prema — Preaervaão de Madeiras
S. A.

INDÚSTRIA bRASILEIRA

São Paulo
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Clame 36
4r
#%'
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
Classe 16
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara- Para distinguir: produtos d eclmento
.
amianto (caixa d'água)
puças,- casacão, coletes, capas, cindes,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Têrmo n,° 726.644, de 3041-65
cintas, combinações, corpinhos, calças
(Prorrogação).
de senhoras e de. crianças, calções, calSão Paulo
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarPRORROGAÇÁO
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gorros, jogos dt lingerie, jaquetas, !tiques,
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, maletós. palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, pouches. polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de-banho, sandálias,
sueteres. shorts. sungas, atolas ou alacks.
toucas. turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n. • 726.642, de 30-11-65
Oficina Mecânic aPedreirense Ltda.
Sao Paulo

Classe 21
PREMAFOSCO
Para distinguir: Veiculos e suas partes
mtegrantes: Aros para bicl:irtas, auto
móveis, auto-camintões, eadões amorCasse 16
•
tecedores, alavancas ae cambo barcos
Pare distinguir: Materiais piar coastru. breques braços para veiculo*, bicicleçaiee e decorações: Argamassas argua tas, carrinhos de mito e canetas camiareia. azulejos. batentes balaustres.
nhonetes. carros ambulante, camiabões
cos de cimrito...'alocos para pavimenta. carros, tratores, carros-berços, carrosdo, calhas.. cimento, cal. cré, chapa.' tanques carros-irrigadores, carros. car
Isolantes. caibros. caixilhos: colunas; roças, carrocerias, chassis, chapas cir.
chacina para coberturas, caixas (laçam culares para velculos. cubos de \veiculoa
Caias,: de delearqa para eixos, edifica
carrinhos para máquinas de escrever.
cites wriuollada estuque, emulsão de corrediços, para veicu/o3- direçao. desB.
base . a.ialtico. estacas. esquadrias estiai gadelras, estribos, escadas rolantes eleturai merá! .:.-as p ara construções, talar. vadores para passageiros e para carga
ka. de merai ladrilhos, lambris. luvas engates para arca filós de direção
aiges..lageotas. material Mo. freios, fronteira ocra veiculo), guldâo
Ire .7,, ntra frio e calor, maniiras. ONU- Locomotivas, /andas, motociclos. malas
54 .r"'? . .Vesi t :n-fintns tt.e. .par;tdea ~motocicletak • motocargas, moto furgões
sul:as para zuastruçõea, asoaaicsaa, pra manivelas, navios: Mihail, .para -clsoquea

rzDaztanzisz
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de cambio, barcos,
breques, braços para veiculas. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, cerniria' bes
sarros, tratores, carros-berços. cairos
tanques. carros-irrigadoes, carros, (*roças, carrocerlas, chassis, chapas circulares para velculos. cubos de veiculo',
corrediços para veiculas, direção.‘desligadeiras—estribas. escadas rolantes elevadores pira tassageiros e para carga.
engates para' carros.- eixos de direção.

Classe 24
Alamares. atacadores pare espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados. braçadeiras.
borlas, cadeados caas ara móveis
pianos carapuças paia cavalos, cordões, debruns, lã. fitas forros franjes
Festão, feltro para órgão, fofos galardates lamparinas, mochilas. mosquiteiros, nesgas.* ombreiras e enchimento&
para roupas de homens e aenhoraa,
panos para enfeites de móveis,- não
fazendo parte dos mesmos, palmilhai"
passamaries, pavios; rédeas, rendas roa
dez, sacas, alabaninhas para vealkiea
telas, tampos para almofadas, alo Ignsendo parte de móveis, •rtigoá kin
feitos de algodão, dobam. Mack Me,

'seda,- Mon lá pelo e fibras 'Ma
Incluldos em outras clamas •

4
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MARCAS DEPOSITADAS/
Pubticadlo feita de acórdo com o art. 130 do 0041go da :Propriedade Industrial. Da data da pubileafik0 MâlnaM a
is prazo de 50 diaa para o deferimento do 'aedo. Dtivantreese pessa podarão aPr enedat gni epaggion tio baaaataaanate
Nacional da Propriedade dUstrlaI aqueles gni ao Mamem prejudicados corri a coxeado do realatrao ~ride
atrmo n.9 726.645, de 30-11-65
t
Termo n. 9 726.647, de 30-11-65
Indústrias Artefaina Sociedade Anónima 1
(Prorrogação)
Cannignani S. A. Indústria e ComérSão Paulo
cio de Bebidas
São Paulo •

•ARTICFAM
Braai 1 eira

Indústria

•••

Clastie 40
Móveis em geral, de meta:, viaro, de
aço, madeira, .estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de iantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo na 726.646, de 30-11-65
(Prorrogação)
Cia. Nacional de Veículos
Sao Paulo
aaao•
CIA. NACIONAL ()E vF_Ltirv-,

Nome comercial
Termo n.° 726.648, de 30-11-65
(Prorrogação)
Alvano Costa
São Paulo

é RO R R O GACAO

time,

gica coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre. essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toémate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão
.agos, frios, çrutas secas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bica 'gelatina,
goiabada, geléias, herva doce herae
alimenticios, croquetes, compotas, canmate, hortaliças, lagostas, linguas leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina,. marmelada, macarriii, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para nangaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios pralinés pimenta, pós para
Classe 42
pudins, pickles, peixes, presuntos, paPara distinguir: aguardente
tês, petit-pois pastilhas, pizzas pudins:
Termo n,° 726.649, de 30-11-65
queijos, rações balanceadas para aniAuto Americano Importadora S. A. mais, requeijões, sal, sagra sardinhae,
sanduíches, sorvetes, suai de tomate e de
São Paulo
frutas, torradas, tap:oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alipaoRROGASta
mento de animais e aves, torrões
'toucinho e vinagre
Taram n.° a26.651, de 30-11-65
(Prorrogação)
•
Siderúrgica j. L. Aliperti S. A.
São Paulo
Casse 19 •
Brinqueaaa aassatempos e diver gias to
PRORRON4
cera' 1 tobor: álbuns mpressos pare
recortar e mrrai quebra-cabeça, enlata
"aras de trena automóveis caminhoe n
-atores hl:ir/rias. micta.% e aviaiet.
miniaturss 1e armas em pus pare br'n
car. barala ,a bolas bur.rcas, dados
enigmas. laaas insorutiatai: boliches; na
tias, piões nawaturas de togetes e ma
eIs 'Is a a!e. cosinha a quarto pare
trinquedas. tedes. noia.as, taboleiroe
tacos de bilhar mesas de lilhar, recrie
es. logos miniaturas de rttgos e oble
Classe 7
zos asadas na vida real . par, brinquedos.
Maquinas
e
utensílios
para serem usaanimais
para
de
talar
luras
.
necos,
a.
brinquedos, bichinhos de peláda. plás das exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
tico ou borracha
de sulcos, adubadeiras, ancinhos meTermo n.9 726.650, de 30-11-65
cânicos e empilhadores combinados
(Prorrogação)
Indústrias de Chocolate Lacta S. A. arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para acerais, bombas
São Paulo
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agriccItura, cultivadores, • debulhadores,
P POR R OGA.CAL
destocadores, desentegradores; esmagadores para agricultura escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas ferradaras, gadanhos.
garras para arado,- grades de discos
INDUSTRIA BRASILEIRA
ou destes, máqu.nas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas, máClasse 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos. quinas vaporizadoras, máquinas de
açúcar, alimentos para animais, amido. fundir, máquinas niveladoras de terra,
ameadoas, ameixas, amendoim, araruta máquinas perfuradoras para a agricularroz, atum, •aveia, avelãs, aze:te azei- tura, máqcinas de plantar, mctochartonas—banha , bacalhau, batatas, balas ruas, máquinas regadeaas, máquinas de
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, roçar, de emear; para asfaltra; • da
café em pó e em grão, camarão, canela. totquir, de triturar, ,de esfarelar terra,
eia pau e • em •pó, cacau, carnesa chá, para, irrigação, para matar fornaigaa e
caramelis •ahaeolares, confeitos, toravo outros insetos, para borrifar e pulvericereais, cominho, .ereme k late, crema zar desinfetantes,. .para adubar,- para

agitar e espalhar palha, para colha
algodão, para colher cereais, maquinai
amassadoras para Sins agricolaa.
cortar árvore., pata espalhar, para ca
pinar, máquinas combinadas para sa
mear e cultivar, de desbanar, para es,
sacar, máquinas e ancinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadoras mecânicas, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, secadeirai,
marcadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
• máquinas agrícolas
Termo n.° 726.652, de 30-11-1965
( Prorrogação )
Sussex — Prodctos Medicinais Ltda,
São Paulo

pro rrogaç ão
SU SSE X PRODUTO:
MEDI CI NAIS LTDA.
Nome Comercial
'Termo n.9 726.653. de 30-11-165
(Prorrogação)
• Indústria de Produtos Químicos
•
Ypiranga Ltda.
São Paulo

Classe 1
Soda cáustica
Taram na 726.654, de 30-11-1963
(Prorrogação)
Indústrias Gasparian S.A.
São Paulo

PRORROGn40

à

BENZ

•-•

.-

•

Classe 42
•
•
Para distinguir: Vinhos

Classe 22
Para distinguir: Fios de Ui em novelos
para trabalhos manuais, linhas para INIP
ter em carreteis, liaras em meadas te
novelos,- linhas brilhantes, fios de ga
em meadiahas..novelos ou carreta

41 •

•
'
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo cora o art. 13B do Código da Propriedadt-Induairial. Da data da publicação começará a
Garrar o prazo de Ga dias para o deferimento do pedido. Durante Rasa prazo poderlodtpresentar nuas oposições ao DePartamento
biarional da Pmpriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
ámr

-

Termo n.o 726.655, de 30-11-1965
(Prorrogação)
Miguel Tenneabaum
Rio Grandr. da Sul
• saaracaacia. _

I.

. „

PRORROGAÇÃO

IRACEMA

•
• .

I • "•• "

INDUSTRI A saAsanas,

•
I•
1

•

•

a* 1

• .

•

t

51.6;4dr:

"

NDÚSTRIA BRAS/LEIRA

Classe 45
.
'Perfumes
Termo n.° 726.656, de 30-11-1965
Química Industrial. Barra do Pirai S.A.
••
São Paulo

1(17LTIPLII
T ockistria Bra p i eira
Classe 1
Carbonato de cálcio
Termo n.o 726.657, da 30-1-1-----19-65
Textilgraf Bras:leira Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

UKTILORIF
Silo Paulo—Capital

•
•

Qass-e 33
Plasticizaçâo de tecidos
Termo n.• 726 658, de 30-1-1-.1065
•
José Stella
São Paulo
'

9133 LOV
dás't ri.a Brasi / eira

Classe 42
Para distingu.r: Aguardentes aperiti.
voa. anis, binar. brandy conhaque; cervejas, fernet. genebra. çan kumel.
EtS, nectar. punch, pimperrnint. rhum
Nucas dd frutas sem Alcooi vinhos ver.
muth. vinhos spumantes. vinhos
quinados • whisky
Termo n.° 726.661, de 30-11-1965
Brasil Oiricica S.A.
Guanabara
-PRORROÓAÇÃO

tbROIL
inadatria Brasileira

CnOS

Termo n.9 726.659, de 30.11-1965
Brasil Oiticica S.A.
Guanabara

Classe 4
vegetais secativos

Classe 47
Oleo de rícino para iluminaçao
n.o 726660, de
Brasil Oiticica S.A
•
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Termo a.° 726.663, de 30-11-1965
Brasil Oiticica S.A.
' Guanabara

PRORROGAÇÃO.

C NSHOilL
ladlistria Brasileira
Classe 4
Liquido de casca d acaju
_
Termo n.° 726.665, de 30-11-1965
Mnbiliadora Bebedouro Laia.
São Paulo

BEBEDOURO
INDUSTRIA BRASILEIRA

IRACEMA
~Ma laaAtiLaiu
Classe .41
Doce de caju, preparado era calda, massa, geléia, e em açúcar cristalizado; frutas da caju secas ou passadas, em calda
oc em compota. suco e xarope de caju
para fins alimentares
•
Termo n.° 726.662, de 30.11-1965
Brasil Oiticica S.A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

CAJOL
eadaatria • Braiillairta
Classe 4
Líquido 'de casca d acaju
Termo II.' 726.664, de 30-11-1965
Sociedade Técnica de Montagem
, "STM" Ltda.
São Paulo

Clasee
•
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço. madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, ai:notarias. =acolchoados 'para
móveis,' bancos, bakLas, banquetas.
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para . chá e- café,
ronjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de vaitas,
conjuntos para " terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadziras de , balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas.
dispensas, divisões, divans discotecas
de made.ra, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes. guarda-roupas, mcsas,
mesmtias mesinhas para rádio e teiívi
são, mesinhas para televisão, moliures
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-cama., prateleiras, porta-chapéus, sofás sofás-camas, travesseiros e
vitrines
•
Termo a.° 726.666, de 30-11-1965
Valcõr — Tinats Ltda.
São Paulu

2VALCÕR
INDUSTRIA BRASILEIRA

se, chapas fotográficas, composições, extintores de incêndio, cloro,, corrosivna,
! cromatos, corantes, creosotos; descoraistes. desincrustantes, dissolventes; • etnulsões fotográficas, enxofre, eter, esmaltes, eestearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formol, fosfatos industriais; fósforos . industriais, fluoretos.iunclentes para solda; galVánizadores,
gelatinas para fotografias e pintar"
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; imper.
meabilizantes, ioduretos. lacas; massas
para pintura, magnésio, mercúrio,
tos, neutralizadores, nitroceltilose; pro•
oxidos, oxidante, óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos quimicce para impressão, potassa industrial, papéis ha•
liográficos e preliocopista, películas sensíveis, papéis para fotografias e análl.,
ses de laboratório, pigmentos, potassa.
pós metálicos para a composição de tintas. preparações para fotografias, produtos para niquelar, pratear e cromar,
produtos para diluir tintas, prussiatos.
reativos, removedores, sabão neutro,
sais, salicilatos, secantes, sene:bilizantes,
sililatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, .paredes,
construções, decorações, couros, tecidos,
libras, celulose, barcos e velculos, talco
industrial til:11er, vernizes, zarcao
Termo n.° 726.667, de 30-11-1965—
Alumínio Marmicoc Indústria e •
Comércio Ltda.
Guanabara

PRORROGACi;\

.MARMICOC,

Indústria Brasileira
Classe 31 .
Arruelas d borracha para panelas, ciecalos, de borracha para panelas e polca,
ferros' de borracha, gachetaa de borracha e juntas de borracha para vedação
,Termo n.9 726.668, de 30-11-1965
Ca•a Silva Rara:ro. Cereais Ltda.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

(MA

PAMiRo

Classe 1
Classes: 41. 42 e 43
• Para , distinguir: -Absorventes. acetona.
Titulo de Estabelecimento
ácidos, acetatos, agentes quimicos.
—
o tratamento e c&oi-ação de fibras, teTermo a.° 726.670, de 30-11-196S
cidos, couros e celulose; água-raz, alPanificadora Raio de Sol Ltda.
bum:na,
alumen. alvaiade, alPernambuco
vejantes industriais, alurnin'o eia
a .oniaco, anti-incrustantes. anti,oxidantes, enti-ccrrosivos, ant:•dctonantes. azotatos, água acidulada para acumuladoPanificadora Raio do Sol
res, _água ox i genada para fins ;ndustri
ais ..-astii .í; banhos para galvanização
Classe 33
benzinas, henTol betumes. bicarbonato:.
Serviço de montagem de máquinas e
slid'o. de- po.ássio, cal virgem. carmotores
vões, carbonatos, catalizadores, celulo- •No me Comercial
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,Publieago feita de ao5rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. pa data da publieaçá.o começará a
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-'
Termo n.° 726.669, de 30-11-1965
Nazareno D'Agostino Y Antonio Vasta I
Sociedad de Responsabilidad Limitada
-Argentina

AREN0

'vI

ibitaie.1~4

O

PRORROGACÃC
. Classe 41
' Frutas
Termo n.° 726.671, de 30-11-1965
Amorim 6 Maist
, Pernambuco

Lavandaria e Tinturaria.
" Elite
Classe 33
Lavandaria e tinturaria
Termo n.° 726.672, de 30-11-1965
Dismapa Ltda. — Distribuidora de
Máquinas Agrícolas e Produtos
gropeccários
Paraná

DISMAPA
—
-Indústria

Brastleirl

gens, máquinas toscadoras, ordenadoras mecânicas, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
marcadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
I máquinas agrícolas
Termo n. 9 726.673, de 30-11-1965
Implasa S.A. Imóveis — Planejamento
— Assessoria
Paraná

Termo n. 9 726.677, de 30-11-65
Agresco Avicultura Ltda.
São Paulo

I

LIRIS — INDUSTRIA .
E COM2RCIO LTDA.
Nome comercial
Tê:mo n• 9 726. 682, de 30-11-65
SAMCI — Seiv:o d.e Ass'stência Me.
dico-CirtIrgica Infantil Ltda.
- Guanabara

iMPL4S. A.
Classe .
Comércio imobiliário, planejamento e
assessoria
Termo n. 9 726.674, de 30-11-1965
Madeireira Selex Ltda.
Paraná

1

Tercno ii. 9 726..681, de 30-11-65
Liris Indústria e Comércio . Ltda.
São Paulo

SARICI

'MU ma
mimai letra

INDÜSTR IA BRASILEIRA
Classe 19
• .
Aves e ovos em gera/
Termo n. 9 726.678, de 30-11-65
Agresco Avicultura Ltda.
•
São Paulo

'Classe 1 G ,
Motores e tornos e partes dos mesmos, instrumentos e aparelhos dentários
para excavar, -:ortar, raspar, perfurar.
limar. polir, explorar,. brunir, secar, medir, burilar, misturar, obtura e extrair
nervos, forcrps, pinças e tesouras denIndústrie . Brasijork
tlrias, obturações e aparelhos dentários
para obturar• materiais e aparelhos
Iridus tria Brasileira,
para fazer e montar corbas.- chapas e
Classe 4
mfflnos, dentes artificiais, absorventes
Madeiras de tôda espécie, e mtoros, serClasse 19
dentários e recipientes para os mesmos,
- radas, resserradas. laminadas e
Aves e ovos em geral
aparelhos pa-s separar, regular e excompensadas
Termo n.'t 726.679, de 30-11-65
trair dentes, materiais e aparelhos para
Térmo 11.9 726.675, de 30-11-65
Werner Bernardo Boettcher
impressão, articulação, modelagem e reEditorial Bruguera Ltda
‘vestimento
de dentes, aparelhos e ias.
Santa Catarina
Guanabara
i f-rumentos para anestesia, esterilizadores,
?squentadores e aquecedores dentários
2spelhos e iluminadores bucais denti•
rios, seringas e umedecedores de disco
5.449
leatários. aparelhos dentários para lia.
Crua, lábios, bochecas e queixo, blocos
dentarios de suporte, liquido dentário
para separação; cadeiras, bancos, suportes, esteios, escarraddras, mesas de
braço, caixae e prateleiras, gavetas e
ejectores de saliva para dentistas, preparados e composições dentárias, pertences para dentes artificiais, enchimenS•4>
tos ou massas para os dentes, ouro e
suas ligas. amalgamas
Classe 6
Máquinas de beneficiar ctico de babaçu
Termo 22. 9 726.684, de 30-11-65
Demetrio Loron Rabanagua
Termo n. 9 726.680, de 30-11-65
São Paulo
Liris Indústria e s Comércio Ltda.
São Paulo

SELEXI

Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para ceerais, bonibas
para adubar, ceiladeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agriccltura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores; esmagadores paia a agricultura escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas ferradeiras. gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
Classe 32
agricultura máqu ; aas biseticidas, máquinas vaporizadOras, máquinas de Revistas, r livros e publ:cações em geral
fundir, máquinas niveladoras de terra,
55.
Termo n, 9 726.676, de 30-11-65
1 tb
máquinas perfuradoras para a agricul- R V Serviços Eletro-Técnicos S. A.
qr
tura. mácicinas de plantar, motochar'
Guanabara
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear:. para asfaltra: de
torquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
cmtros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para Sins agrícolas, de
Ciaese 8
cortar árvores, para espalhar, oara caActcauladores para veicules e motores
pinar, máquinas combinadas para seestacionários; fitas isolantes; pilhas
Classe 50
mear e cultivar, de desbanar. para ensecas
secar, máquinas e ancinhos para forra- Impressos e cartazes de propaganda

N-

Classe 42
'
Para distinguir: Aguardentes. apeie
sucos dd frutas sem álcool vinhos vervos, anis. bitter. brandy. conhaque. cervejas. fernet, genebra. gin, kumel, eco..
•es. nectar. ounch. pirapermint. rima,
tauth, 'Vinhos espumantes. vinhos
guinados, e whisky
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publienão começará a
suswer o prazo de 63 dias para ti. deferimento do pedido. Durante óese' prazo poderão apresentar suas oposições ao, Departamentsb
Waelonal da Propriedade Industrial aqueles • que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
'termo n.9 726.683, de . 30-11-65
Oséas Gonçalves Pereira
'

h,PATACA

INDIISTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Administraão de bens, aplicação de
capital, corertagem, títulos, ações, estudos, planejamentos e letras de câmbio
Termo n.9 726.685, de 30-11-65
Augusto Rodrigues Gomes
Guanabara

Termo-n.9 726.686 ,de 30-11-65
Oswaldo Almeida Mello
Guanabara

CAM
Indústria Brasileira
Classe 32
Tabuada de aritmética
Termo n.9 726.688, de 30-11-65
Fábrica de Conservas Maracanã Ltda.
Rio de aneiro

,MARACANÃ
INWSTRIA ?à/AMEBA
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tõda espécie
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. baixelas.
bandeijas, bacias, baldes,—bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co'
'heras para pedreiros. correntes, cabides
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
mear], chaves de fenda, chaves isglêsa
cabeções, canecas, cipos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras caixas
pare acondicionamento de al:mentos,
-caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgu:chos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espraiadeiras; ormbes, foices, ferro para coita:
capim ferrolhis, facas, facões, fechaduras ferro comum a carvão, fêruteiras,
funis. formas para doces, freios para
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos
grelhas, garbos, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; • insígnias; limas, laminas, liroreiros, latas de l'oto;
jarras; machad:nhas, molas para porte,
molas para venezianas, martelos, derretas, matrizes; navalhas; puas; pás, pra.
go* parafusos, picões, porta-pêlo; p0seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos para pias,
tu, regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres, atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras; trincos, tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr, taças,
travessas. turibulos; vasos, vasilhames
e verruma
Têrmo n.• 726.6&?, de 30-11-65
W. Leão Publididade Ltda.
Guanabara

N. LEÃO
• Classe 32
Artigos da classe

Termo n.9 726.691, de 30-11-65
- Antônio L ma Santos
São Paulo

"SOROTEL"'
CATÁLOGO TELEFÔNICO
DE

•

SOROCABA
. Classes: 8, 32, 33 e 38
Titulo de estabelecimento
Termos ns. 726.692 a 726.697, de
'30-11-65
Frederico Mentz S. A.
Comércio e
Indústria
Rio Grande' do Sul

Classe 41
Artigos da classe
Termo n,9 726.689. de ãO-11-65
Laboratório Farmacêutico Lafatan
Ltda.
Minas Gerais
PRORROGAÇÃO

BILE-IIEPATON
Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico
Tênno n.9 726. 690, de 30-11-65
Delenir Modas Ltda.
Guanabara

Indústria Brat leira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatat anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacào. coletes, rapas, chalet
cachecols, calçados. chapéus. cintos
cintai, combinações. caninhas. calças
de senhoras e de crianças. Calções. cal
maiôs, mantas. mandriá°. mantilhas. Paca* camisas, camisolas camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
saias, .casacos, chinelo* dominós, acharpez, fantasias, fardas para militares, co
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de 'Ingeria. Inuetas, laqués
Luvas, ligas, lenços, manta* meia*.
letós, palas penhoar, pulava. pe/erinat.
pema* ponches, polainas, pijamas. Punhos; ..• perneiras. quimano* regalo&
robe de chambre. roupão, Robretudoa,
suspensórios, saídas de banho. sandálias.
sueteres, aborta, sungas, stolaa ou tilada.
-toucas, turbantes, ternos. uniformes
— e veatidos

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tócla espécie,
cutelaria em geral e outris art:gos de
Metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras: açu.
careiros; brocas, bigornas, baixelas,
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 de fenda, chaves isglêsa,
cabeções, canecas, cipos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de ai:mentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgukhos, enfeites para arreios.
estribos, esferas para arreios, espumadeiras; formões, oices, ferro para cortar
capim, ferrolhis, facas, facões, fecha.
duras ferro comtr a carvão, feruteiras,
Funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insignias; limas, lâmina* .11roreiros, latas de lixo;
jarras; machad:nhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, jarretas, matrizes; navalhas: puas; pás, pregos, parafusos, picões, porta-pêlo; poseirai, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos para pias, rebites, regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes, :aches, sacarrolha; tesouras, talheres,' atlhadeiras,, torqueze.
tenazes, Cavadeiras, telas dt ¡rama- , tor.neiras, trincos, tubos para encaparnento
trilhoa para pirtas de correr, pçaa,
travessa* turibnlos; vasos,: vasilhames
verituna

Classe 50
iriipressos , eia , gerai, patié:s de cartas,

papeis de . escritório pap0.5 de oficio,
papéis para contratos e, propostas. cartões comerciais, envelopes,. prospectos.
recibos. taturas notas, letras de câmbio., notas promissórias. titules societacios-, Mandamentos, promoções de yendas. • investimentos e empreendimentos
de qualque rnatureza, transações imobitirias, construções, •projetos, , plantas.
couposs, debêntures. cheques, anúncios,
•publicidade, cartazes. taboletas e
propaganda em geral
,• Classe 40.
Móveis em geral, de metal, -vidro, de
aço, 'madeira, estofados ou não, inclusive Móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, ; acolchoados para.
móveis, bancos,. balcões, banquetas,
ban4,ejas domiciliares, berços, biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Para Sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para,
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, divans, discotecas •
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas„ mesinha) para .rádio e televi.;
são, mesinhas para televisão, molduras.
para quadros. porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, 'sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. - agendas.
boletins impressos: crónicas, folhetos,
jornais, livros, peças cinematográficas,
neças teatrais, programas de televisão
revistas
•
Classe 17
Artigos 'para ' escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abri'dores de cartas, arquivos. borrachas,
berços para caataborrâo. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel.. carbonos.
carimbos, carimbadoses, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores. datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas.'
esquadros, estojos para lápis.. espetos.
estiletes para papéis, furadores.. fitas
'Pata máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, gra:soei-dores. 413 em geral. lapiseiras. maquinas para apontar lápis, mina, Pare
grafites, minas parir penas. máquinas de
escrever., máquinas de calcular. maqui- •
cum de somar. Máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimhos. Porta-lápis, porta-canetas. ' portacartas. prensas, prendedores de Papéis.
Percevejos • Para papéis. .Perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões. gerida
para mimeógrafos: , tintas, e tinteiros
Classe 21 •
Para distinguir: • Veiculos e' suas partes
integrantes: Aros para bicicletas; Mito.
móveis.. atito-caspinhões, ..aviões. 'amuos.
tecedores, alavancas: de cambio' , barcos*
breques, braços- para velculos,
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Racional da Propriedade Indutritial aque/ea geie se Stligneem tiNneteados COM I& C011~13A0 do regiskro requerido

taa, carrinhos de mão e carretas. Caminhonetes. carros ambulantes, caminaõea.
carros, tratores, carros-berços, -arrua
tanques, carroairrigadoes, carros, caroças. carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para velculos, direção. desligadeiras, estribos, escadas rolantes ele
vadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
freima 'tonteiras p ara veiculos. guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos. molas.
motocicletas, motocargas. moto furgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
para-lamas. para-brisas pedais, pante:as.
rodas para bicicletas„ raios para !acidetas, reboque, railadorea . ocra veículos.
rodas para veículos, selins, 21c:cios, d•
vantes para veículos. vagões velocipe
des, varetas de contrôle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus. varaes de
carros, toletes para carros
Termo n, 9 726.698, de '30-11-65
CS.N. — Café Solúvel Natural Ltda.
Ltda.
n Rio Grande do Sul

CSN
Indústria Brasileira

inenticias e seus preparados. Ingredientea de alimentos. Essências alimentícias. -- Bebidas alcoólicas e fermentadas. — Refrescos e águas naturais e
artificiais, usadas como bebidas. —
Sementes e mudas para a agricultura, a
horticultura e e floricultura. Flores
naturais
Termo n. 9 -726,701, de 30.11-65
Banco da Província d oRio Grande do
Sul S. A.
Rio Grande do Sul

vistas e publicações em geral. Albuns. • Têrmo n. 9 726.706, de 30:11-61 •
Programas radiofónicos. Peças teatrais Viúva Antônio J. , Fernanda; & Pilho
e cinematográficas. -- Substncias ali.
Ltda.
mentidas e seus preparados. InvadaSão
Paulo
entes de alimentos. Essências alimentícias. — Bebidas alcoólicas e fermentada,. — Refrescos e águas naturais e
artificiais, usadas como bebidas. -Sementes e mudas para a agricultura,
a horticultura e a floricultura. Flores
naturais
Têrmo n. 9 726.704, de 30-11-65
Usafarrna S. A. — Indústria Farmacêutica

MaiterrÁ et,45;i

São Paulo

„foriÁ
sio euRIEL-Roe,
ornais, revistas e publicaões-em
Álbuns. Programas radiofônicos. Peças teatrais e cinematográficas. — Atividades recreativas. — Bilhetes de loteria, cabogramas, cartazes, literais de
propaganda, cheques, escapulares, notas
' promissórias
Termo n. 9 726.703, de 30-11-65—
Cia. Geral de Indústrias
Rio Grande do Sul

Classe 3
Classe 1
Algodão em rama, mbar, asfalto, asbestos, borracha, azeviche, borracha Para comércio de material pára pintura
em geral bruta, breu, cnhamo, cortiça, caolim
cêra animal ou vegetal, enxofre, fibras,
Térmo n. 9 726:708, de 3041.65
gomas e colas em bruto. Juta, sebo, Dividendo S. A, — Crédito. Financerdas
ciamento e Investimento Termo ra 9 726.705, de 30-11-65
- Guanabara
Banco da Província do Rio Grande do
Sul S. A.
Rio Grande do a••1

Classe 41
Café solúvel natural, em pó e moido,
mate solúvel natural, em pó e erva
mate
Termo n° 726.699, de 30-11-65
Fábrica Nacional de Bebidas Ltda.
Guanabara

a
PI
Indústria-Brasileira
Classe 41
Vinagre
Têrmo n, 9 726.700, de 30-11-65
Margareth Brierre
Rio Grande do Sul
-'VERMELHO •

PRETO

BRANCO •

Classe 32
Almanaques, agendas, boletins, moletins
impressos, crônicas, folhetos, Jornais, livros, peças cinematográficas, peças teatrais programas de televisão e revistas
Termo n, 9 726.702,, de 30-11-65
aaasses: 32, 33 e 50
Margareth Brierre
Jamais revistas e publicações em gel
Rio Grande do Sul
ral. Álbuns. Programas radiofônicos.
Peças teatrais e cinematográficas. -Bilhetes de
Atividades recreativas.
loteria; cabogramas, cartazes, literais
de propaganda, cheques, escapulares,
notes promissórias
Tearao n. 9 726.707, de 30-11.65
Dividendo S. A. — Crédito, Innen- l amento e Investimento
Guanabara

PRORROGAÇA

VERMELHO

Classes: 4, 19, 32, 41, 42, 43 e 45
- Substâncias de -origem animal, vagetal ou mineral; em bruto ou parcialmente preparadas. — Animais vivam,
Inclusive aves, ovos em geral, inclusive' do bicho da sêda. ornais, revistas e publica es ara geral." Álbuns,
-Programas rediedr emicOs. Peas teatrais.e
cinematográfica.:

•
Nome comercial
Termo n. 9 726.709, de 3041 4
(Prorrogação)
Emhart Corporation
Estados ' Unidos da AméSK.

_ IY._jadé ...
Clasiaa: '4, 49 SZ 41, 42 43

45
,
Substancias de origem animal, 'sege- - • Liniilitstria Brasilelrà.
tal - ininerál„em . bruto -ou parcialAnimais vivos,
mente preparado.
Classe 5 0
.
Inclusive ',aves ovos em , geral. inchifinanciamento e investimento
Substilacias all- sive do' bicho da aêda, —• eaaa1a, -re. Credite,'
•

-.
Classe /1
Prendedores d eportas, veneziana It

nelas, fechaduras, chapas diantelr
para fechaduras, estojos para fecha
ras, partes de fechaduras, presilha
retentora para - anadrios, dava
branco, trinais: cadeados, llatT
tramelas e .callas ou cofres Zig!?
leira temem/as

ler"
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MARCAS DEPOSITADAS
PubUearitio feita do actirdo cena o art. In do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
ume a. prazo de 40 dias para o
deferimento do pedido. Durante base prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se pitarem prejudicados com a concessão do registro requerida
-Timo n.9 726, 710, de 30-11-65
•
Er-Las, Inc.
Estados Unidos -.1.a América

PRORROGACÁO

pas, oleina, 6leoS para limpeza de carros, pós -de branquear roupa, salicato
de sódio, soda caustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e savonááos, tijolos de polir e verniz
' para calçados
Termo n.° 726.714, de 30-11-1965
Banco da Província do Rio Grande
do Sul S.A."
Rio Grande do Sul

Termo e.° 726:717, de 30-11-1965
Banco da Provincia do Rio Grande
do Sul S.A.
•
Rio Grande do Sul

Termos ns. 726.720, de 3-0-11-1965
Banco da Província do Rio Grande
do Sul S.A.
----Rio Grande do Sul

aa/~Áave;veta
e,OXn01Zed4/7052
PARANAW—PARANS

, e0evie.or4amfácia
e‘aeo,̀"amew-W

Classes: -32, 33 e 50
Jornais, revistas e publicações em geral. Albcns. Programas radiofônicos.
Peças teatrais e cinematográficas. Atividades recreativas. Bilhetes de loteCURIT IBA—PARARX
ria, cabogramas, cartazes; literais de
propaganda, cheques, escapuiares e
.. Classes: 32, 33e 50
notas promissórias
Jornais, rev:stas e publicações em geClasse 3
ral. Álbuns. Programas radiofônicos.
,
Termo n.° 726.718, de 30-11-1965
Um preparado laxativo
Peças teatrais e cinematográficas. AtiBanco da P. o.incia do Rio Grande
Têrino 11.• 726.711, de 30-1145
vidades recreativas. Bilhetes d loteria,
do Sul S.A.
;Administradora de Postos e Garagens cabogramas, cartazes, literais de propa!
Rio Grande do Sn'
Ltda.
ganda, cheques, escapulares e notas

. , t 0.1LCT.st
L.L
Ma, INC., ~UM Ia
.

Crybeab,oke

promissórias -

**` L,Administradora de Postos
''e Garagens Ltda.
er

Termo n. o 726. 715, de 30-11-1965
C:abra S.A. — Comercial, Imobiliária
e Agrícola Brasília
ão Paulo

, bliancias e produtos destinados â iluminação e rio aquecimento
Têrmo n. • 726.712, de 30-1145
Couros Ofco Ltda.
São Paulo

roti_•
n
Classe 49
Bolas, luvas de box e cnutearas

Termo n. o 726.713, de 30-11-1965
'
(Prorrogação)
União Fabril Exportadora S.A.:

_ (11.E.B.)
;uanabare

lobr4
Classe 6
Máquinas para cortar frios, bombas
compressores, condensadores, geradores,
guindas, máquinas de lavar roupa, máquinas de costura, máquina de !orar radial e horizontal, máquinas para fabrico
e acabamento de latas ou outros recipientes metálicos, máquinas pára limpar
e afiar facas, máquinas frigorificasomáquinas de rotular, martelos a vapor,
moinhos e nós não agrícolas, motores,
motores para bicicletas e motocicletas,
serras mecânicas e• imos
-Tenno 11.• 726.716, de 30-11-1965
Banco da Província do Rio Grande
do Sul S.A.
•-•
Rio Grande do Sul

Classes: 32, 33:e 50
Jornais, ,revistas e publicações em geral. Albcns. Programas radiofónicos.
Peças teatrais e cinematográficas. Atividades recreativas. Bilhetes de loteria, cabogramas. cartazes, 1:terais de
propaganda, cheques, escapulares e
notas promissórias
Termo a° 726.719. de 3041-1965
Banco da Província do Rio Grande
do Sul S.A.
Rio Grande do.Sui

Classes: 32, 33 e 21:1
Jornais, revistas e publicações em ged

ral. Albcns. Programas radiofônicos.
Peças teatrais e cinematográficas. Ag.
vidades recreativas. Bilhetes de lata

ria, cabogramas, cartazes, literais tis
propaganda, cheques, escapulares e
notas promissórias
Têrmo 4.° 726.725, de 30-11-1965
Companhia de Bab:tação do Estado ibtMinas Gerais — COHAB
Minas Gerait

inortROGICAQ;

Cp. 10144~.
ar gê

Classes: 1; 2; 3; 4; 5: 6; 7; 8; 9; 10; 11
12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 274
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 34;
35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44:
45; 46; 47; 48 e 49
.
Insígnia
Termo n. o 726.721, de 30-11-1965
Banco da Província do Rio Grande
do Sul S.A.

Rio Grande do Sul

Classes: 33 e 47
•
Administradora de posto se garagens.
— Combustiveis, lubrificantes e subs-

POR20 ALEGRE-RGS;

In

Classe 46

Para distinguir: Amidos anil. azul .da

Premia. alvaiade de zinco. abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espronacetes, extato de
anil. fécula para tecidos, fósforos de
tara e de madeira, goma para lavanleria. limpadores de luvas, liquido* de
branquear tecidos, liquidas mata-gorda- toe para roup as e mata óleos para nau.,

Classes: 32, 33 e 50
• Classes: 32, 33 e 50 -*
Tornais, revistas e publicações em ge- Jornais, revista; e publicações
em gePal. , Albens. Programas radiofônicos. ral. Albcns. Programas ,
radiofónicos.
Peças teatrais e cinematográfkas.
Peças teatrais e cinematogiãficas. AO.
viciadas recreativas. Bilhetes de lote- vidades recreativas. Bilhetes de loteria, cabogramas, caitazes, lurais de ris, cabogramas, cartazes,
literais de
. propaganda, cheques, escapularts
Propaganda, cheques, escapularm

notas pronikmórias

Notas promissória*

t

untei • m

Classes: 16. 33 5.
Adminittraçao e comeu"' dvld frni

geraV
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PublIcaçães feita de acordo com o axt. 130 do Meigo 4dia Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
*cozer o preze de so dias para o &falimento do Pedido. Durante &se prato poderão apresentar suas opesiçãe:
ao Departamento:
Madona ga ~leda& Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão de registro requerido
Termo n.9 726.722.-de 3041-1965
Banco da Província do Rio Grande
do Sul S.A.
Rio Grande do Sul

Termo n.o 726.724, de 30-11-1965
Instituto Central de 'Assistenc:a ao
C...nnerativismo — CEN1RAB
Minas Gerais

Termo n.° 726.730, da 30-11-1965
Cooperativa Habitacional 14 Bis
- Minas Gerais

Termo n.° 726.735, de 30-11-1965
Cooperativa Habitacional de klinal
Gerais — COOPM1NAS
Minas Gerais
n

Cooperatto Habitacion-al,
•

•n•

14 BIS
Nome Comercial
Termo n.o 726.731, de 30-11,1965
Cooperativa Habitacional de Barbacena
COBICENA
Minas Gerais

e3

sZ•rt'
,./•gb (z14'

7dk

cfb
• Cooperativa Habitactonal
de Barbacerta -COBICENA

Nome Come

Classes: -32, 33 e 50
Jornais, revistas e publicações em geral. Albcns. Programas radiofônicos.
Peças teatrais e cinematográficas. Atividades recreativas. Bilhetes de loteria, cabogramas. cartazes, tterais de
propaganda, cheques, escapulares e
notas promissórias
Termo n.° 726.723, de 30-11-1965
Banco da Província do Rio Grande
do Sul S.A.
no Grande do Sul

Classes: 16, 33 e 50
Administração e construções civis em
Termo ri.' 726.727, de 30-11-1965
Instituto Central deAssistencia ao
Cooperativismo — CENTRAI3
Minas Gera:s
,L2)

Nome Comerciai
Termo n.° 726.732, de 30-11-1965 Cooperativa Habitacional Sargento
Carlos Camargos
Miaa's Gerais

Cooperativa Habitacionál
Sargento Carlos Carnaraos

.244VS
r

754%

.0
,-"N) ÇP

42..,0ç)

Nome Comercial
Termo n.° 726.733, de 30-11-1965
Cooperativa Habitacional dos Industriados do Leite — CHILE
Minas Gerais

Têrmo n.o 726.736, de 30-11-198'

Cooperativa Habitacional Morro Velha
— COMOVE
- Minas Gerais

Cooperativa
Morro Velho — COMOVE,
Nome Comercial
Termo n.r 726.737, de 30-11-1965
Cooperativa Habitacional dos Associa.
do sda Associação dos Repórteres Foto.
gráScos de Minas Gerais — CHAARF
Minas G
erais -

oop erativa Habitacionan,

Nome Comercial
Termo n.9 726...728, de 30-11-1965
Cooperativa Habitacional Cauê •
Minas Gerais

Cooperativa
Habitacional Cauê

jornais, revistas e publicações era geral. Álbuns. Programas radiofõn:cos.
Peças teatrais e cinematográficas. Atividades recreativas. Bilhetes d loteria,
cabogramas, cartazes, literais de propaganda, cheques, escapulares e
Nome Comerciai
notas promissórias
726.729. de 30-11-1965 —
Termo
n.o
Termo n.o 726.726, de 30-11-1965
Companhia de Habitaçáo do Estado de Cooperativa Habitacional Tenente Brito
Melo
Minas Gerais — COHAB
Minas
Gerais
Minas Gerais

r--

Companhia de Habitação

-Cooperativa Habitacional

do Estado de Minas Gerais -COHAB

Tenente Brito Meio

Nome Comercial

Nome Comercial

dos Industriários do Leite '- CHILE

Nome Comercial
Te'rmo n.o 726.734, de 30-11-1§65
Cooperativa Habitacional dos Profesosres Primários de Minas Gerais
— COPROMIG
Minas Gerais
\(21'
tçz`O
ej •
2>5"
0`.

s

soe-

Nome Comercial
Termo n.° 726.740, de 30-11-1965
Cooperativa Habitacional do Sindicato
dos Ockmtologistas de Minas Gerais
— COOPSOMG
Minas Gerais

• bri;1.03
•

„Cooperativa Habitacional
Sindicato dos Odontologista

de Minas Çerais—toopsom
Nome Coraerc:al

Name Comereis!
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Pub/leaçáo feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dist para o deferimento do pedido. Durante ase prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamente
711ackmal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
.
1.1.1.n••••n•

n••

Termo n. 9 726.738, de '30-11-1965
Cooperativa Habitac:onal Inconfidência
COODIFE
Minas Gerais

TermO n, 9 , 726.743, de^30-11-1965
Cooperativa Habitacional de Barroso
Minas Gerais

Termo
726 ..748: -de '30-11,1965
Comercial Moinho Metrópole 'Ltda.
Guinábara

'Cooperativa

Habitacional
de Barroso

METROPOIE
INDOSTRIA. BRASILEIRA

Nome Comercial
Termo n. 0 726.744, de 30-11-1965
Cooperativa Habitacional- de Jacutinga
I-- COHABITINGA
M:nas Gerais

Artigos da classe
Termo n. o 726 .749, de 30-11-1965
J. M. Fernandes
Guanabara

Cooperativa riabitacionai
-de Jacutinga — COHABITMA

RÁDIO

CONTINENTE

Nome Comercial

Nome Comercial
Termo n.° 726.739, de 30-11-1965
Cooperativa Habitacional dos Jornalistas Profissionais — COHAJOP

Tèrmo n.° 726.745, de 30-11-1965
Cooperativa Habitacional de Bel?
Horizonte — COOPEBEL
Minas -Gerais

Minas Gerais

nX

Classes: 8 e 33
Titclo de Estabelcimento
Termo n.° 726.750, de 30-11-1965
Panificação El'te Copacabana Ltda.
Guanabara

PADARIA Í
CjONFEITARIA

ELITE

tZ1
sz?

;•-•

:Çeb
.#41
.4.1)
et

•

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

0,x\e#<"

Terra on. 0 726.751, de 30-11-1965
C. A. Rodrigues
Rio de Janeiro

4.4
Termo n.° 726.746, de 30-11-1965
Cooperativa Habitacional de Cássia —
CASSIALAR
Minas Gerais

Nome Comercial
Termo n. 0 726.741, de 30-11-1965
Coo p erativa Habitacional Véritas
Minas Gerais

:Cooperativa Habitacidia)
VÉRITAS'

Coo perativa Habitacional
de Cássia - CASS1AL4R
Nome Comercial

*\2P\

Termo n.• 726.742, de 30-11-1965 Cooperativa Habitac:onaJ Presidente
Kennedy

`Z<°\t• ,(?1

C.I.A. COMPANHIA,
I NDUSTRIAL -ARAOUAIA
Nome Comercial
Termo n. 9 726 . 756, de 30-11.1965—
Farmacêutica

Uma especialidade farmaèeutica indicada no tratamento da d'smenorréa e suas
Termos as .726.758 e 726.759, de
30-11-1965
"delVlayo" Indústrias Farmacêuticas
Limitada
Guanabara

•

CHAV
ca„

,‘O

ÇO'

4, :t N

tzSb'

'Cãoperativa HWtacional

Nome Comercial

C.I.A. — Companhia Industrial
Araguaia

Termos as. 726.752 a 726.754, de
,30-11-1965
Moul:nage Et Retorcierie de Chavanoz
França

1•?.

Nome Comercial

Presidente Kennedy

legials, fraldas, galochas, gravatas, gor•
ros, logos dt lingerie. laqueias, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantõs, mela%
maiôs. mantas, mandribo, mastilhas, ma.
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinaa,
peugas; ponches; polainas, pijamas, pua
nhos, perneiras, quimonos, regalo/.
robe .,e chambre, roupão, sobretudo',
suspensórios, saldas de banho, sandállaz,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou siada,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n. 9 726.755, de' 30-11-1965

Classes: 33 36
Titulo de Estabelecimento

Termo n.• 726.747, de 30-11-1965
Cooperat:va Hbaltacional de Saramenha
Minas Gerais

Q°P

ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, emir"
saias, casacos,' chinelos, dominós, achar..
pes, fantasias, fardas para militares, co.

A CAÇULINHA DE
NOVA IGUAÇú

,x‘

Minas Gerais

puças, casacão, coletes, capas, chatas,
cachecois, calçados, chapéus, cintos,
cintas,: combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.;

São Paulo

Nome Comercial

kile'

. 'Classe 36
Para • distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas ein geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusbes, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.

Nome Comercial
—

• Classe 22
Fios em geral
Classe 23 •
Tecidos
• em -geral

PREÇO DO NÚA1ERO I )E HOJE: CR$ 50

jauv11
...1.4/1

Industria Brasileira
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica destinada no tratamento das convalescenças e
nos estados de desnutriç5o
•
Classe 41

doma complemento d'etétleo d?stnindo
2x,:jw:vatnente r rr,imes alimentares
especiais
.

