ANO XXIV -- N.° 90 ,
DEFARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Divisão , de Patentes

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE'
INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO DIRETOR
De 11 de maio de 1966
Notificação: • •
Uma vez decorrido o prazo de
reconsideração, previsto pelo• artigo 14 da Lei 4.048 de 29 de
dezembro, de 1961, e mais 10 dias
"para eventuais juntadas de reconsiderações, e se do mesmo não se
tiver valido ' nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da primeira anuidade, dentro do prazo
de sessenta (60) dias, na 'forma
do parágrafo único do artigo 33
do Código da Propriedade Industrial, para que sejam expedidas as
cartas patentes.
Privilégio de invenção deferidos:

. N.° 128.012' - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft.
N.° 130.728. --, Imperial Chemical lndostrieS Limited.
N.° 130.840 - J. 11: Geigy S. A.
N.°'130.841 - J. R. Geigy S. A.
N.° 130.94 '- Commercial Sol
vents Corporation.
• N.° 133.382 - Sandoz S. A.
N.° 134.439 - J. R. Geigy S. A.
-- Union1 Carbide
• N..
Corporation.
N.° 134.548 -Ciba Société
Anonyme (em alemão Giba Aktiengesellschaft).
N.°, 136.737 - Merc . & Co. Inc.
N.° 136.781 - Giba Société
Anonyme (em alemão Ciba Aktiengesellschaft).
• N.° 136.832 - Mead Johnson &
Company.
• N.° 136.833 - Nyegaard SL Co.

N.° 110.969 - Processo de produzir uma composição estável
contendo vitaminas lipo solúveis
Nopco Chemical Company.
N.° 111.042 - Fecho corrediço
aperfeiçoado com membro . de cobertura e respectivo processo de
fabricação - Carlos • Salomon
Abraham.
.N° 112.572 -- Processo para fabricar um preparado de corticotroDina de ação prolongada Armour And Company.
N.° 122.178 -- Aperfeiçoamentos em fechos de correr -- Maria
Thereza Pacheco Pereira.
N.° 126.897 - Processo para a
produção .de -estéreo isômeros e o
racemato de 1, 4 di .(ritetano sulfonato)' de butano 1,2,3,4 Tetrol.

Company. .

.N.° 136.834 -- Merc & Co.-Inc.
N.° 136.846
The L. D. Caulk
N.°, 137.028 - Parke, Davis &

Company.
N.° 137.053 - Merck & Co., Inc
'N.° 137.058 - American Cya-

namid Company.
N.°, 137.162 - Adelino dos Santos e Elias Quinto de Souza.
Instituto Biochi
N.° 137.192
mico Italiana.
N. 137.209 - Rhôneo Poulenc
S. A. N.° 137.210 - Rrône Poulenc
S. A.
N.° 137.256 - Madan A. G. .
N. 137.270 , --- Leo Industrie
Chimiche Farmaceutiche S. p. A.
N.° 137.024 .= The Wellcome

Foundation Limited.
N.° 137.226 -- Henri Morren.

Exigências

Têrmos com exigências a cumprir:
N.° 116.473 - Socony Mobil Oil
Company, Inc.
N.° 116.486 - American Cyanamid Compan VN.° 121.201
- Metalúrgica
Abramo Eberle S. A.
•
N.° 122.551 - Union Carbide
Corporaticin.
N.° 123.076 - Richardson Merrel Inc.
N.° 127.945 -- Reynolds Metais
Company,
N.° 127.972 - Kaiser Aluminum
Çhemical Corporation.
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. Divisão Jurídica
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio 11 de maio de 1966
Exigências

Esther Sultan - No pedido de transferência do-registro de número: 98.598
- Cumpra a exigência.
Desistência de Processos

Zambon Laboratórios gsérmacêuticos
S.A. - No pedido de desistência do
têrmo 407.000: marca: URFA Anote-se a desistência e arquive-se êste pedido.

Comérciond---ã.A.
I ustriaofra S

Alteração d e nome da marca Unitex
número: 271.527.
Proaço Produtos de Aço Ltda. Alteração de nome da marca Kibarba
- número 202.878..
.• Diversos,
Fábrica, de 'Bulas Nilva Ltda.
Koh-I-Noor Tuzkarna L. 6 Co. Trarsferência Para seu nome da marca:
Harodni Podnik No pedido de can- iNilva número 300.297 -- marca: ,recelamento do registro 199.792 -- Ar- teia • 300.298.
quive-se apedido em face dos pareceCia. Gaspar Gasparian de Alimentares.
-`
ção -- Alteração de nome da marca:
Koh-I-Nooz Tuzkarna L. 6 C. Har- Crat - número: 308.964'e marca Crat
dtmuth Narodni Podnik - Nos pedi- n° 309.282.
dos de cancelamentos dos •registros núCélia Magalhães dei Mattos Carvameros 201.231 e 222.297 - Arquivem- lho - transferência para seu ..nome da
se os p .didos em face das informa- marca: IVIultanide n° 311.825.
ções.
Dresser Industries, Inc. - Transferência para seu nome da marca: Bud• Têrtno:.

git número 315.353..'

N. -305 ».239 - Manoel Reis Lopes
- Arquive-se êste, pedido em face das
informações..
N.' 448.846 - Sapex Indústria de
Calçados e Artefatos de Borracha Limitada - Arquive-se êste pedido.em face
da informação.- *.
N. 464.949 - Ravensberg G.M.B.H.
- Arquive-se êste pedido em face .da
informação da' seção.
Socil Pro-Pecuária S.A. Indústria e
Comércio de Forragens - No pedido
de reconsideração- do despacho' de indeferimento do termo ,336.372 - marça: Supervita - Nada há que deferir
em fac,e. dos pareceres..

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio, 11 de maio de 1966
Transferência e Alteração de nome
de titular de processos:
Foram mandado averbar- as seguintes
transferências e as seguintes alterações
de nome dos titulares dos processos abaixo mencionados: .
Vitali 6 Cia.. Ltda. -- Alteração de
nome do registro .do titulo
A Romanhola
número: 176.934 (duas ., alterações).José Chrem - 6 Irmãos Ltda. - Alterações de nome no registro do titulo:
Casa Alberto - número: 202.744.
Cia. Brasiliera de • Chocolates
transferência para seu nome da marca:
Superva fel
número:
203.343 Fábrica de Balas Nilva Limitada
Transferência para seu nome da marca: Figura de Penas --- número: 211.114.
Miller Industrial Farmacêutica Limitada -- Transferência para seu nome
da marca Elixir de Nogueira - número
244.557 - Quarido ao • mesmo pedido
feito ao registro 202.004 - marca: Vinho Creosotado - Arquive-se, por falta
de cumprimento da exigência.
Felix Barros Varela - transferência
para seu nome da marca Mla-Mix número 264.634.

Fábrica de Balas Nilva Ltda. -Transferência para seu nome da marca:
Tetéia - número: 319.442 marca:
Nilva n° 319.968.
Indústrias e Comércio Mundial S.A.
Transferência para seu nome da marca Floresta - têrmo: 429.747.
Ltdústria de Linhas Centauro S.A..
- Alteração de nome da marca
- têrmo: 439.632.
Indústrias Reunidas Titan S.A.
Industria, de, Meias Titan S.A. - Alteração de nome da' "marcaeT» têrmo: 467.137 da titular (Duas abe.
rações) .
Orval Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Alteração de
nome da marca Timor têrmo: 484.755
Flavio Mathado Castellar Trans.
ferência para seu nome da marca: Pia.
r3alto Revista de Bolso - têrmo:
-485.328:
Brevets Alimentaires S.A. Bralsa Transferência para seu nome da marca:.
Emblemática - têrmo 485.799., •
'• Cia. Vinícola ' Rio Grandense Alteração de. 7.1ome da marca Sulino --o.,
t é rmo : 556.063. •
Exigências
. Processos e Têrmos com exigências
a cumprir:
Grillo Pa7. Comércio e Indústria S.A.
- No pedido . cle alteração de nome
da marca n° 126.528 - Quanto ao
pedido de transferência feito pelo rad
querente: Grillo Paz Comércio Indústria S.A. - Fls. '10 -- Anteriormente
feito'-,, Arquive-se por - falta de cumprimento ch. exigência.
Home Fittings do Brasil S.A.
No pedido de contrato de 'exploração
da marca' 148.416. - •
Humble Oul 6Refining Company
- No pedido de transferência da registro 188.408 L. marca.
No
Philco Radio e Televisão S.AA.
pedido de averbação de contrato do .re.
gistro 209.610.
•
•
Johnáon Ei Johnson . do Brasil, ProduNo pedido 'de
tos Cirúrgicos Ltda.
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— As Repor:4es Públicas
cingir-se-ão as assina! uruá
anuais renovadas até 23 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de poz:sibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua ciplação, solicitamos 1tSPIT1 Os interessados
preferencialmente cheque ou
vale poshd, emitidos a favor
do Te.:reiro do Depf:71a.
nietu:o de Impren:.a Nucionot
— Os suplementos as ediçães dos (;ruiros oficiais só se
forneeer,o aos assinantes que
us solicilaeem no ato da ás-

Repartiçaes Públicas!
deverão remeter o expediente!
desiirrulo à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até él..1
DIRMTOR ar IRAI.
.
15 hora s . •
ALEERTO DE BRITO FEUZEIRA
— As reclamaçães peitinenenato, oo se-avec° oa pust.leaocra
10 1.1f. F e CA ItrçZe ou frePrAÇXO
les à matéria retribuida,
FLORIANO GUIMARikES
MUR:LO
FERREIRA
ALVES
casos de erros ou omissões,devern ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
perito, à Seção de Redação,
asçzo én
das 13 às *Ui horas. no máxiala publicidade do • opedlont• de OspeprIarn•"1111
mo até, 72 horas após a said",
%acionai dia Propriadade Ind .-ateia! d•
dos órgãos ofic,ais.
do andUctria • CO:nérCIO
irrvtaaa Nactorair
Cccasts.mi.eto
Irrrrtsto rika Ofictnra
— Os originais deverão ser
dartikgralados e autentica-,
dos. rcssalvadas, por quem dei
ASSINATURAS • .
direito, rasuras e emendas.
— & .cetzredas as para ol
FUNCIONXRIOS
r
tEPARTIOES E PARTICULARES 1
eXterior, que serão sempre.
Capital
e Interior:
anuais, as assinaturas
poder-1Copila!
e Interior:
1
Cr$ 4.500
.
•se-ão tomar, em qualquer Semestre . . . Cr$ 6.000 . Semestre
. Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.0GO!
época, por seis meses ou um . Ano . • . .
ano.
Exterior:
Exterior:
Cr$ 10.C99
— As assinaturas vencidas Ano .• . . . . Cr$ 13.03.
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
1 vão impresses• o número do! dos Jornais, devem os asPara facilitar aos assinan-1 talão de re g istro. o Ma e o sinantes providenciar a res.
tes a verificação do prazo de ano em que fiwtara.
pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas,' A fim de ev!tar sc!uçâo det cedência mínima • de trinta
na parte superior do enderéço continuidade no recebimento: (50) dias.
— As

EXPEDIENTE

exploração de contrato do re gistro ..
323.162.
S.A. Philips do Brasil — No pedido
de averbação de contrato do registro
232.607 -- marca 290.782.
Refining Company
1-lambia 01/
No pedido de transferancia para seu
*orne do s'nal de propaganda: número
245.776.
Indústria Nordestina de Produtos Alimentícios S.A. — No pedido de trabsferénefa do registro 308.393.
Hoover Brasileira S.A. Industrio e
Comércio — No pedido de averbaçdo
de contrato do registro 270.845.
. Diversos
Cia. de Cimento Ipenama — No pedido de alteração de nome do registro
159.214: marca — Arquive-se, por falta
de cumprimento da exigência.
Anchor do Brasil Indústrias Farmacêuticas Ltda. No pedido de tratsfere:leia do registro 182.147 — marca — Arquive-se por falta de cumpriLento da exigência.
Cia. Luz Stearica — Nos pedidos
de apostilas nos registros 203.708 —
206.010 ,— 206.011 — 210.347 —
Anotem-se, mediante apostila, que a
nova titular reconhece a validade do
contrato de exploração a favor da requerente.
Elétrica Slo Bento Importadora Exportadora Ltda. — No pedido de apostila no registro 277.681 — marca —
Retifique-se mediante apostila, o nome
da titular de acardo com o registro anterior é do requerente acima meado'
nado.
Philco Radio e Televisão S.A. —
mo processo do registro da marca
Phileo
admiro: 145.872 — foram
mandados anotar os seguintes despedias:
1 . — Anote-se o cancelamento de
averbação de contrato de orplongào a

- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto ind;ccdo, deverá provar
e:ta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada exent.
etra,,‘,.:!9 dos órgãos
dois será, na veoda avulsa.
aereseido de
5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

. úja Roussell S. A. —1 Piar denh:cho .do Sr. Chefe da Se,
favor de Philco International Corpora- tiirios Silva Ara
tion, e do contato de sub-licença a fa- estal-yelecido no Estada da Guznabara. I çCa 1,.i rn.in,le.do averbar o coNtrata
— Averbe-se o contrato de explora- de e: plaração da marca: Trorion —
vor de Philco Pa,fio e Televisão.
ção.
r.r.ucro 263..102 — cons.
2 — Averbe-se o navo contrato de
taNte do abai£o. de propriedade
Exploração a favor de Philco Radio e
de S. A. Fábricas Orion — estabe.
1.cido em S. Paulo e em favor de
Tekvisao S.A.
Indústria e Comércio Thorion S. A.
USO AUTORIZADO DE MARCAS
— estabelecido em S. Paulo. — Averindústria Brasileira
be-ze o contrato de exploração.
Arti•:o 147, paró: .ralos 1° e 29 do Có• Proprietatio
digo da P:o»-; ',fade Industrial
'2 R ..0 R I O 11
\aboratório
Torres
S.
A.
indUstris brasileira
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandada averbar o contrato
São Paulo •
Proprie
de _exploração da marca: TAI — reista:lcante Ata.atiaaja;
gistrada sob z1".:wro 269.937 — coas.
3/A. PI-JRICAS
tantz. do cliche; abaixo. da propriedade
Lahoratorios
kutnri2c.:la
de: The Coca-Cola Export Corpora$iIva ra-À.4,1- Rousse! S. 1.
tion — tics Estados UniINDÚSTRIA E COCUCIO
Rio do Janeiro.
dos da América do Norte e em favor
S/A.
T011 I
de Coca-Cola Inaastria e Comérc:o LiPor despacho do Sr. Chefe da Semitada — estabelecido no Estado da
Guanabara — B:asil. — Averbe-se o çao foi ental:do averbar o contrato
de exploração da marca: "Águia
contrato de exploração.
Sr. Chefe da Semand,:g!ei nver'ear o catarata
Milwayds" rias:suada sob o nú- çáo
exidoraça r! :t marca: Cair4
mero 313.443 — constante do
reabaixo, de prz;v,edade de Needle In- q:strad i sob nuinera 292.r52
dustries Liraited — istabc/ecido na In- t!a'.e d. cfdb?. abz • xo. ci aroariedade.
j.
glaterra — e em fr.vor de Linhas
P. enata Lisr:tetl —
Corrente S. A. — estabs1ecido em helecido eia S. Pau'o — Brasil, -S. Paulo — Brar.11. — Averbe-se o Averbe-se o contrato de exploração.
contrato de exploraçáo.
Proprietária
THE CCCA-COLA EXPOR? CORPCCATioll

FERPERÓS

TIO

prop-rieviria
. .& I'. COATS . LTD.
Autorizada

poprietária

Licenciada
SOCA-COLA INDOSTRIA E OCHÉMOTO LTDA.

NOM INDUSTRIFS,LTD.
Autorizada
LIMAS COlaMTE

LINUAS CORRENTE S/A.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Ferpertas —
registrada sob número 265.395 —
constante do clichê abaixo, de praprledade de 1Laborat6rio Térrea S. A.
— S. Paulo — e em favor d• Labora-

1

0>•''

1 :

41.k-i n I" \E
11

•
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Por despacho do Sr. ,Chefe ela Se- tabelecido em São Paulo e em favor
de Laboratórios Silva Araújo Roussell
de exploração 'da marca: Coca-Cola S. A. estabelecido no Estado da
registrada • sob número 250.366 — Guanabara. — Averbe-se o contrato de
exploração.
constante do clichê abaixo, de propriedade de The - Coca-Cola Company —
estabelecido . nos Estados Unidos da
•• VIVERAT).
América . do Norte e eia favor de:
Coca-Cola Indústria e Comércio Ltda,
Indústria Brasileira
estabelecido em S. Paulo — Brasil.
• Proprietalio
Averbe-se o contrato de exploração.
Laboratório Torres S. A,_
9110 foi mandado averbar o contrato

São Paulo .

Proprietária
Licenciada
teca - Cola Indústria
e Comércio Limitada
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Aliva —
registrada sob • nurnero 164.746 —
constante do clichê abairo, de propriedade de: , Aiiva Aktiengesellschaft Baden (Schweiz) — estabelecido na Suíça — conStaate do clic-h abairo, licenciada para — Bautechnische Ver-

Laboratonos
Silva Araujo -Rousse! 5, A.;
Rio de Janeiro

wertungsanstalt, e sub-licenciado para:
Montanã- S. A. Engenharia e Comércio — estabelecido 'no Estado da
Guanabara — Brasil.' — Averbe-se o
contrato de exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da Marca: Anchor —
registrada sob número 281.330
constante do clichê ' abaixo, de propriedade de J. &
Coats, Limited —
estabelecido na Escócia
e em favor
de Linhas Corrente S. A. — estabelecido em S. Paulo — Brasil. — Averbe-se o contrato de exploração.

autoriante

\J.

dc

P.COATS,LTD.

Autorizada

LINHAS CORREM'.

ALIVA
'Pro , r

iet;r ia

ALI VÁ AXTIENGESELLSC1A71
BADEN (SCNWEIZ)
•
..
Licenciada:
BALITECIEIISCNE VERWERrOGSANSTALT
Sub-Licenciada:
ifONTAVA S.A. EIJGWiliARIL E C01,2ICICI
51

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Crinotensyl
— registrada sob número 170.819 —
Constante do ache' abaixo, de propriecontrato de exploração.

,

Taboratoires Fournier FrIrta
Parlo
França

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado *averbar O contrato
de exploração da marca:: Koran —
registrada sob número 282.184
constante do clichê abaixo, de propriedade de J. 6 P. Coats, Limited
— estabelecido na Escócia — e em
favor de Linhas Corrente S. A. —
estabelecido em S. Paulo
Brasil.
— Averbe-se o contrato de exploração. •

tutorizante
J. & P. COAT3,íjj-.1
Autorizado
LIMAS CORRENTEWP.....

Autorizante

LaboratOrlos
Silva'Araujo-Rouss el S.A.

J.

Rio de Janeiro

American Can International Inc
no pedido de aerbação de contrato no
registro 223.356.- — Cumpra a extPor despacho' no Sr. Chefe da Se- gemia,
ção foi mandado averbar o contrato •
de exploração da marca: Figura de EXPEDIENTE DO SETOR DE
Escudo — registrada sob número
RECEPÇÃO. INFORMAÇÃO E
278.060 — .constante do clichê abaixo,
EXPEDIÇÃO
de propriedade de Financiera de Perfumeria S. A. —• estabelecido na
Rio, 11 de maio de 1966
República do Panamá — e em favor
•
- Diversos
de Perfumes Dana do Brasil S. A. —
Termos:
estabelecido em S. Paulo — Brasil.
_ Averbe-se oc ontrato de explon- . N9 112.860 — Tetsuo Muyashima.
ç,ão:
Yassuo ,Takchara • e Amaro lenaga
privilégio de invenção. — Arejuive.
se .
.
• N9 122.348 — Helena, Ribeiro MOI.
priv. de invenção. — Argui.
le
Miles Laboratories,
N° 130.628
ve-se.
priv. de invenção. — Argui*
Inc
ve-se:

Proprietária
Ftnanciera de PerfumerSa S.A.
República do Panama
Fabricantes autorizados
Perfumes Dana do Brasil S.A.
Wio Paulo

Por despacho do Sr. Chefe da,. Seção, foi /Randado averbar o contrato
de exploração da marca: Dana registrada sob número 297.053 — constante' do- clichê abaixo, de propriedade
de Finasciera de Perfumeria S. A. —
estabelecido na República do, Panamá
e em faor de Perfumes Dana do Brasil
S. A. --- estabelecido em S. Paulo —
Brasil. — Averbe-se o contrato de ecQ
ploração.

te P.COATS LTD.

Autorizada
LINHAS CORRENTE S/A.

Por despacho. do Sr. Chefe da Sedade de Laboratoirts Fournier Férrea,
de exoloriição da marca: Viverat cão fiz); mandado averbar o contrato
Guanabara — Brasil. — Averbe-se o
S. A. — estabeleci& no Estado da
registrada sol? número 300 782 — coasde Laboratór;o Tórres S. A. — estaste do c' ie ha abaixo de propriedade
esn Plyqe eido ua Frabca e em favor' dos
Laboratórios S'Iva A ,.aúja Roussell

. Propriettlris
AMUO; Clat ItrrEattnioall,
1A.eettelads
- . Off ALGItaricál Catioj
Exigência

_
?abricantes autoriZa403'

Paulo — B.asil: — Averbe-se o con.
trato de exploração. Quanto ao mes.
rno pedido 'feito ao registro rif...ro
225.506 — marca: Keglined. — Prç,s.
te esclaredmentoz.

-

,Fabricante Autorizado

the Coca - Cola Company

— estabelecido em S. Paulo — Brasil.
— Averbe-se o contrat ode exploração. Quanto ao pedido feito ao registro 281.301 — marca Tenaz —
preste esclarecimentos.
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KOBAN

Indústria Brasileira
Proprletirie
ftwolera d, Perrielmrié aári
, Fanam
Pabricant* auterisal* -11
dertuseeztrajU lobram l •- n.

Por despacho do Sr. Chefe da SePor despache) do. Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar O 'contrato ção foi mandado averbar o contrato
de exploração- da marca: "Alexanders"
Suo Glacê — registrada sob número
283.240 — constante do clichê abaixo, de Propriedade de: J. & P. Coats,
Limited — estabelecido na Escócia —
e em favor• de Linhas Corrente S. A.

de exploração da marca: Miracaa —
registrada -5°11 número 223.356 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de American Can International,
Inc. — estabelecido na República do
Panamá e em favor de Metalgráfica
Canco S. A. — estabelecido em São

•

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAÇÃO
De 11 de maio de 1966
•
Exigências
Tèrmos com exigências a cumprir:
N.° 678.875 — Gunthcr Wagner.
N.' 678.876 — Gunther Wagner.
N.° 678.877 — Gunther Wagner.
N .. ° 678.878 — Gunther Wagner.
• N.° ' 079.773 — Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft v o r m.
Meister Lucius & Bruning.
N.° 679.774 — Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft v o r m.
Meister Lucius & Bruning.
N.° 679.776 — Farbsverke Hoechst Aktiengesellschaft v o r m.
Meister Lucius & Bruning.
N.° 679.777 Farbwerke floe.t
chst • Aktiengesellschaft v o r m.,
Meister Lucius & Bruning.
N.° 739.405 — Química Médied
Farmacêutica S. A.
N.° 741.970 — Yale
Towne
Inc.
N.° 742.234 — Daniel' Aparicie
Galdino do Prado.
N.° 742:248
Chimica Baruel
Ltda.
N.° 742.249 — Chimica Baruel
Ltda.
• ,
N.° 742.717 — Eron Indústria
e Comércio de Tecidos S. A. .
N.° 742.718 — S. A. Comérció
e Indústria Souza Noschese. •
'

Diwsos:
N.° , 733.698 Lechler flautem.
chutzchemie K . G. — Aguarde-ad
a solução de anotação de alteração de nome,
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N. 678.868 - Siemens Sie.1 mem§ - Schuckertwerke Aktienmandados Prorrogar o.; gesk.11schaft - Classe 11.
segu;ntes tèrmos abaixo meneioN.* 682.839 - Polifac - Sicol
ilit'z,V?:
‘.Verke Siegel & Co. - Classe 1.
N. 682.840 - Polipac - Sidol
Mercédés
N.Hen,: Akti .04-:k.lischa ft - Werke Seigel & Co. - Classe 46.
N. 682.841 - Polifac - idol
8
t
." 405 596 - Mercédés - Dai- Werke Siegel & Co. - Classe 48.
N. 682.346 - Hostalit - Farb• 1liIE, AkI iengesellschaft werke Hoechst Aktiengesellschaft
CIas.se II.
Vorm. Meister Lucius & Bruning
N.^ 405.597 - Mercédés Classe 1.
Aktueogeellschaft
N.* 682.847 - Hostalit - Far21.
N." 465.137 - Arbolito - Heine. werke Hoechst Aktiengesellschaft
130 !..-r & Co. Baumwerk - Classe Vorm. Meister Lucius & Bruning
- Classe 4.
n.• 11.
N. 526.962 - Bosch - Robert
N. 682.848 - Hostalit - Fm+
werkt Hoechst Aktiengesellschaft
Ba e rh G. M. B. H. - Classe 28.
Meister Luchts & Bruning
N. 678.852 - Rapidazou - Vorm.
Classe
18.
.
I• arbwerke Iloechst Aktiengesellschaft worm Meister Lucius & BruN. 682.849 - Hostalit - Farwerke Iloechst Aktiengesellschaft
Itir g - Classe 1.
N.* 678.953 - Finarthrtn - -Vorn. Meister Lucius & Bruning
CIU3Se 31.
D-. Karl Thomae G. M. B. H. Classe 3.
N.* 683.281 - A. W. Faber
N. 526.968 - Emblemática - Casteri - A. W. Faber Castell
Robert Bosch G. M. B. H. - Clas- - Classe 17.
se 23.
N. 687.385 - Luitase - LuaN.* 678.866 - Siemens - Ste- pold
Werk Chemisch Pharmazetvnlvtin - Schuclertwerke Aktlefitische Fabrik - Classe 3.
ge .-.ellschaft - Classe 6.
N. 887.365 - Luizym - LuitN.* 678.887 - Siemens - Siemens - Schuckertwerke Aktien- pold Werk Chemisch PharmazeuOscite Fabrik - Classe 3.
gesellschaft - Classe 8.
Prorrogvçáo de marcas:

Z.!

N. 702.231 - Opilotonico Laboratórios Nitrafarm S. A. Classe 3.
N.* 732.322 - Liberty - José
Gomes Filho & Cia. Ltda. - Classe 46.
N. 735.978 - Arbame - Arbame S. A. Indústria e Comércio
- Classe 11.
N.* 738.191 - Dura Gloss - Ar
Winarick, Ind. - Classe 48.
N. 741.968 - Dr. Wernet's
Powder - Stafford Miller Inc. &
Cia. Ltda. - Classe 10.
N. 742.274 - Serpavin - Chi.
mica Baruel Limitaad - Classe 3
N. 742.426 - Polo Sul - Montagne?, Casassola & Cia. Ltda. Classe 42.
N.* 742.443 - Genetron - Al.
lied Chemical Corporation Classe 1.
N. 742.447 - Muller - C. II.
F. Muller Gelsellschaft Mit riesehrankter Haftung - Classe 8.
N. 742.767 - última Hora Esportiva - Edittorn última Hora
S.A. - Classe 32.
N.* 742.779 - Flyded - American Home Products Corporation
- Classe 2.
N. 742.780 - Vita Ray - Ame.
rIcan Home Products Corporation
- Classe 48.

N. 742.794 - Casey - Karl R.
C.hristoph - Classe 48.
Foram mandados prorrogar os
seguintes termos abaixo, com as
apostilas indicadas pela Seção.
N. 742.440 - Everglaze - Joseph Bancroft.& Sons Co. - Classe 23.
N. 742.444 A - Armour And
Company - Classe 2.
N.* 742.777 - Vaness - American fome Products Corporation
- Classe 48.
N. 742.773 - Tiazergil American Home Products Corpo.
ration - Classe 3.
Titulo de estabelecimento prorrogado:
-

N. 736.784 - Organização Efo
Expedicto Fontes de Oliveira
Classe 33.
Nome comercial prorrogado:

N. 742.293 - Coral S. A. Re Vernizes - Coral S. A. Fábrica
Dries de Tintas, Esmaltes, Lacas
de Tinias, Esmaltes, Lacas e Vernizes.
N. 742.846 - tmobiliárla Marapé Ltda. - ImobiliÁria Maraná
Ltda.

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
Do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23
janeiro de 1963
Preço: Cr$ 2.400
Volume 24 -.
1963 - Preço: Cr$ 3.600

(Volum 32

• Paselago 1 abril de 1965

Cr$ 1.300
Cr$ 1.400

•• Pasolculo II - abril de 1965
*** Pasdculo tU - abril de 1965 *****

Wein= S3
•

archinse 34

* Pasdculo 1 - julho de 1965
•• Pasckulo
ag6sto de 1965
*** Fasdeulo til - setembro de 1965

S...

Cr$ 1.300
Cr$ 2.100
Cr$ 2.100

Pasdeulo
- outubro de 1965 ....•en
Pasdeulo 11- novembro de 1965
e
*** Pude:do - dezembro de 1965

Cr$ 1.500
Cr$ 1.800
Cr$ 1.400

e

•

•

Cr$ 1.200

*ft

Na Guanabara

•Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Atm se 1

a VflNDA.

Agenda 1 Ministério da Fazenda
Atende-se pelo Serviço de Reembolso Postal .
Bas Brasilia
Na

Sede do D.I N.
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PATENTES DE •INVENÇÃO

1

Publicação feita de acerdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industriai:
- 1 29 Da data da publioação de que trate o presente arte°, cominará a correr o prazo para o deferimento do pedido
poderio apresentar aias opesições ao Deparneaseno liaciessal da Propriedade Industrial aqueles que te Aiigareta Prejudicados.
URU() DR PATENTE N9 913.030
de 29 de ulho de 1957
- •Oelgento do Brasil B.A.
Titulo - "Aperfeiçoamento em processo de soldagem de aços doces e
arco. elétrico, com eletrodo fusivel,
aplicável aos aços &ices".
Pontos Característicos
e - Aperfeiçoamento em processo
de soldagem de ações doces a arco
' elétrico,com uso de eletrodio fusível,
• contendo cerca, de 0,8 por cento a
e1 por cento de Enleio, de• 0,8 por
Toento a 1, 5 por cento de manganês
e pouco carbono, em atmosfera protetora entendo *nónio e uma quani tedade menor de oxigênio e, ou FIA
earbonico, caracterizado pelo fato de
eer..o arge-d ^ da atmosfera protetora
' Usada o iirgónio bruto podendo conter até 0,5 por cento de nitrogénio
e de conter* a dita atmosfera entre
10 por cento 25 por cento de oiti' génio e, ou gás carbónico.
.
2 - Aperfeiçoamento de acónito
.com o ponto caracterizado 1, em que
o eletrodio é um conteúdo de 01 por
, Cento a 0.2 per cento de titánlie ca! racterizado por conter a atmosfera
protetora usada argónio bruto e entre 10 e 25 por cento de oxigênio e,
•
ou gás carbónico.
• 3 - Aperfeiçoamento de acórdo
com o ponto característico 1, em que
o eIetrodio é um conteúdo de 0,3 por
•Sento a 0,5 por, cento de alicio, de
o de manganês, de
0,5 a 1.5 por cent
• 0,1 por cento 0,2 por cento e, creu%ai:pente, de 0,1 por cento a 0,2 por
sento de zircenio e ou de aluminio,
traracterizado por conter a atmosfera prceetora usrea argento 'bruto e
entre 10 por cento a 25 por cento
de oxigénio e, ou gás carbeenicee .
TBRI110 N 9 111.427
Data -- 30 de junho de 1859
Ilio Publicidade e
Requerente
•;editora Limitada - Estado da Guanabara.
Titulo - Folhinha Doméstica Modela
de Utilidade.
•
1 - 'Mv° modelo de folhinha doaréstica", caracterizado por apresentar uma capa em cartolina ou material análogo- adequado, com dum*
dobras transversais. formando uma
pasta treree. com uma face dobrando-se para encerrar as ou tras duas
dobradas aneularmente. sendo que as
dual raiem infle...dores encerram ama
'brochura fo rmada oor urna reurelldade de Olh as transveesa i mante e
unidas em ire vé,tfce comtrn riorn o
'vértice das ditas clues.partes de C1r111
infecees.
2 - "Nevo modelo sit folhinha toméstica". como reivindicado em 1.
caracte. _Ma ainda potyme a dobra
transversal dos telhes, de brochura
encerr aee é tlesdicadr. de Molde a
detem --er Tun e^m relmeutO der'-tal
de cada. fõlha ficae de a Mata comprida em baixo e as outras. preme
em cima, en~ivarnen t e fle,-rnien de
cob d a medrem da fólite Imediatamente in-erior.
3 - Nevo modelo de folhinha do• co'- .reivindicado em 1 e
e

2, caracterizada ainda porque as 16Uma da brochura podem ser deslocadas angularmente e alojadas entre as
duas parta superiores da capa, de
modo a expor a Olha imediatamente
rnferie: formando e conjunto um
livro de' capa tríplice.
4 - "Ntwo modelo de folhinha doméstica" como reivindicado de 1 a
3, substancialmente como descrito e
Indicado no relatório e nos desenhos
~KM

CILnn • rite

de..a

com cabo, e sua extremidade contraposta é perfurada, na qual se prende algodão ou outros materiais de
limpeza.
79) *Novas e originais disposieões
em brigador vaginal", de acôrdo com
os pontos procedentes e tudo conforme substancialmente descrito, reivindicado e pelos descubra anexos.

ordenaa.s substancialmente parai-lite
ao eixo "y".
3 - Um circuito acôrdo cem o
ponto 1 ou ponto 2, caracterizade peei
fato de ter um transfarreaeor cujo
núcleo á feito de lam i nas de dee
H.C.R.
A requerente reivindica de acedo
com a Convenção In mnamonai e
TgRe10 N 9 e35.603
Artigo 21 do Decreto-Lei n 9 7,03, se
27 de agôsto de 1945, a pdormane ao
data - 11 de 'janeiro de 1982
correspondente
pedido depositada na
"Processo para fabricar tapetes,
passadeiras e outros artigos moela- Repartição .de Patentes da Ingirte a
dos de borracha com pelo menos liras em 13 de -janeiro de, 1951, sob o riucôres e tapetes asem obtidos".
mera 1538.
Aga Articoli Gomma Afflni ELA:,
estabelecida em Milão,
. Roindicaçdes
111RMO N9 159.881
1 - Processo para fabricar tapetes,
passadeiras ou sunilarm de borracha,
Data: 10 de Nabo de 1964
dotados de motivos decorativos, cura
pelo menos, duro cores em contraste
Requerente: Floriano Sento da Losts
Mirre sua face de uso, caracierizado
pelo fato de recobrir parcialmen.e - Estado da Guanabara.
urna camada de borracha com, iele
Titulo: Almofada Ornamental
menos, uma pequena lâmina de berracha de cor diferente da do tanete Modelo ndustrial.
e com moam decorativo; eteocar o
complexo eôbre um estampo de aspiração previamente aquecido; fazer
a aspiração de fdrma aue a parte restante da camada de borracha vencer
a se enlaçar no uivei de pequena
mina aplicada' submeter o estampo
assim carreeaeo a um .e rnbiente térmico apto a obter a vuicenizaeão. da
borracha, assim como a firme ente°
das partes e finaene.nte em extrair o
arde() pronto.
2 - Tapete, passadeira ou similar.
com diversas cores, fabricadas conforme o procuro reivindicattc em 1
Priorieade: Metia. sob 119 11.550.
1 - "Almofada Ornamental", consem 24 de março de 1981.

MalC) N 9 135.54e.
Deleniteda em 9 de janeiro de 1962
Requerente - Metalúrgica e atemparia Selopa Ltda. (São Pau)
1 9) "Novas e originais disposiçães.
era irrigador vaginal", caracteriza-se
por constituir-se de retentor centrifugo <1), no qual tem um segmento de tubo (2), e.em que o bordo de
uma de suas extremidades é incorporado (3) à' parede do retentor (1);
o prolongamento do tubo (2) é possante na interior da câmara (4) do
retentor, e a extremidade (5) deste
prolongamento projeta-se paar fora,
através de abertura, por determinado
comprimento, de-modo que entre a
periferia do prolongamento .(5) do
tubo e a' abertura do retentor, há vão
livre (8); a saliência da abertura do
retentor, é rosqueada (7). -29) "'Novas e originais disposições
em brigador vaginal", acorde com o
item 19, caracteriza-se pelo fato de
na saliência rosqpeada (7) do retentor reivindicado no item 19 tosquear-se boquilha central (i) com
abertura (9) noutra extremidade e
bordos arredondados (10), e em euja
parede há orifícios (11), e esta ir %quilha cobre a extensão. da extremidade maior (5) do tubo do retentor
39) "Novas e originais disposições
em irrigador .vaginal", acorde com os
itens anteriores, caracteriza-se peio
fato fato de na extremidade menor
TeR110 10 125.84e
(2) do tubo, ser encaixado e livre
data
-12 de janeiro de 1932
mente passante no seu interior uma
sonda flexível (12) com perfurações
(18) na extremidade; a outra e.xtre- Motins Des.chine Company Ltmited
midade da sonda é conectada a lana - Inglaterra.
garrafa plástica (14), arames de Titulo: • "Aperfeiçoamentos em ce runião (15) e tampa rosqueada '16). cultos de lâmpadas de siretteaçíio
o no fundo desta garrafa há válvtea rara máquinas automáticas".
(17). para 9 dm1w-50 de ar. e impediente da salda do conteúdo:. 1.!ite
Pontos Característicos
válvula inclue-se um disco de borra1 - Aperfeicoamentos em circuitos
cha (179), um peso de chumbo ,ISe
ou outros materiais, e um plástico de lAmpaelas de sinalização para maretangular (1r), Impedindo das os- g uinas autometiras, em que u11,3
%meada é conectaea ou acoplada -a
cilações* do chumbo.
um circuito que alimenta una com* s ponente para indicar que o dito iedc
49) "Noves e engrilais disponeõe
em brigador vaginal", acorde com os emente está funcionando. carac eeri'Itens anteriores, caracteriza-se peio aidos pelo fato de aue o dito erroufato de, na parede do retentor ti); to compreende rm trazieformador
tem (tuteei iubulo de salda (18), no que tem uma, bobina primária em
qual se conecte, ateimes de tubo co• série com o componente, uma noblletor flexível (19), uma bolsa - col e- ra secundária à qual a dita lâmpada de sinalização é 'Frade e um /ratora flexível (2)).
de° de uma dimensão e natuidea
5 9) "Novas e originais dispneeçees tsis
a corrente mínima necessiem brigador vaginal", acorde cem tadaque
os itens anteriores, caracteriza-se cleo. pelo componen'e, satura o núpelo fato de a face de contato do re- Aperfeiçonmento em circeeto
tentor ter perfil e zona anatómina- de2eteerdo
com o pontoei, ceeacter i ra•
mente recayada.
dos pelo fato de que o circuito -erti
69) "Novas e originais disposições rua transformador colo núcleo é feiem irrigador vaginal", corde' eom to de l e mlnes de um material que
os Itens anteriores, carateriza-se peio tem características de histérese tais
fato de Incluir-se uma peça de - e m- que uma curva de hiatérese delineada
pem, constituída de haste avulsa é quasi um retinculo perfeito e tem

4.11,n••nnn

ine•

tituiria de ama a l mo fa da Preldarmmto
dita, com o formato de disco convexo
e caracterizada por possuir em relevo
central, um cata-vento cujas ponra8 pe.
tecem fazer . entrelaçamento com as
pontas do relevo que COUVerqe/11 do
arco para o centro em forma de funil.
2 -- "Almofada Ornamental", ca.
caracterizada pelo item I e por ter ao
centro uru botão de arremate do coajam-3.
"Almofada Oraamratze, ca.
3
racta:izada ,pelos itens 1, 2 e por ser
o desenho feito por meio de rebaixa.
mento e introdução por baixo das dobras. ,dando á aparência de entrelaça.)
meato.

. 4 - "Almofada Ornamental". caracterizada pelos itens 1. 2, 3 e corno
substancialmente descrito, reivindicada
e representada nos desenhos anexos.

.

TEMO N9 158.893
Data: 5 de cudo de 1964

Requerente: Óuerino de Lucca e le
mil Ardo - São Paulo.
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Publicação Ulla do acórdo com o aet. 26 do Vtleea) de Propriedade Industrial:
2 9 ia/ data da 'publicação de que
o rrerente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pee.'do. dura to zfa eira
podeeeo 1:tiestritar suas oposições ao Departamento lee-aan::1 da Prcpriedade Industrial ulules que se julgarem praetuticadue.
••nn•n••n • nn

• 1 ilido: C:rio:nal tonfigui.: %::in em re- ç.ta do eixo da hz. e. corpo épte
:ip'en;
base;c) apnaentaado cate:a:arca:e uma canaAlatleta 'mit/etre:1.
:ata ancilar. diearata próximo à sua metade. de onda ri te um rAargamento
que se pwItniga era treclei troncéalica,
terminando em trLlio cilindrico com
extrem:da:te chanfrada; e partindo Intenta:et:te do t:é.ha compreendido coce a ¡alho cliva Cela entre os alarqam:ntos clind..iço e er .co cônico é
prevista he:zic ou alavanca
própriemente di a. de re'ativa espessnra e formada par uni trecho troncose l nido por trê.
piramidal incliti ed
cho
ao corpo tut.écito ee.e , ..etei:o par uni terminal alarga,!0 sat! ,etancialmente prismático re)anga:ar. caia lados mettoras
,...tare :atinente como
inchneakez ;
aos desenhos aned:serito e thr.;i
1.• - Or ginal ctnievr.:ç.'io em reeipiente para desodor--'e eta bastão". em xos.
que o aaipiente é provido de parede
de latido, com ampla abertura citei. ar convencional, e caracteriza-se por
Ti-eRNIO
o çeu corpa apresentar-se cilindr:co pcril . fcamen:e e, nas adjacencias da sua
Data, 19 d . ;!•
de 1961
•
&i-rtura superior há filetes convencia:E...
Requer..nte: Ca-a d Enrraba S. A.
Estadu da
conNuraej'io em reci2.
para desodorante em bastão".
•
'r e C0111 O item primeiro, e em que
Tituo: No.i
! :, : "o em relevo
ei tampa. (pia é roscauável nos
.
,
borradia par.:
abertura do recipiente caracteeizacaçados
Induspor ser genericamente circe'or,
sua pared, lateral er qu„se trçalcõeica
proainciadamente
invertida.
''..cava, e a superficie superior de dda
é suave e harmoEiesaniente
conveza. de modo que a oraste d coneje, das duas earedes è. bastante
aguda.

da superfieie do salto. ent tclévo mais ' 2 0 "Originai modelo de cadeira'
elevado que os demais, ocupada por acorde tont o ponto precedente e tud
conforme descrito achna, reiviimdicad.
uma região (1) mareada por sulcos
e pelos desenlios UtleXOS.
transversais paralelos, de perfil den-•_
tudo, que se interrempe ao contornar
o vértice superior do trinagn!o (4)
N-;- 169 164
central.
Deposita:cie em 23 de junho de 3963
20 "Nova configuraçao cm rckvo
Requerente — Cuido de Cristofaro
Introduzida eia sa:tos de borracha para — São Paulo (Capital).
calçados masculinos", caracterizado de
Nova e original configuração ent
acórdo coni o ponto 1 e ainda como
o substam alimente descrita e reivindi- mostradores de relaeies comerciais.
cot:o no presente memorial e ilustrado
pelo desenho que o acompanha,

1/41/1

cio

i LUZI,/ I

I

N" 160.349

Data: 12 de março de 1964
Requerente: Edson Àspjio

São

Nulo.

Titulo: Original eiodélo de ,aaleira
- - Modelo Industrial,
1

•

n ! ÁS (1,'

3." - Original configuração eia roi:>lu para dv odorante cm bastão",
acorde com os itens anteriores e tolo
conforme substaacialmetne descrito. rei- •
vindicado acima e ilustrado no desenho
MICRO.

Tr:2 MO N° 160.051
Data: 17 de junho de 1964

TI:R

19 "Neva c a:: ie
cm relevo
"Original nuxlelo de :Alavanca para introduzida em e.altos de borracha para
chave elétrica".
calçados maaeit'itios", caracterieado
Indústrias Romi S. A., estabelecido pelo fato de apre.:entar. centralmente.
ria cidade de Santa Bárbara D'Oeate, em ressalto, um trangitlo (4) equiEstada de Sao Pau:o,
látero delimitado por faixa uniforme
e tendo . um dos vértices voltado para
a direção do calcanhar, inscrevendo.
superiormente, uma estrela (5) regular
de cinco pontas e, inferiormente, uni
conjunto (6) de letras reproduzindo a
marca de fábrica: e sendo tôda a zona
(3) limítrofe à dita estréia rebaixada,
resu!tando na periferia do salto, uma
4.
continue (2) de largura uniforme que
contorna o ea1to desde a altura da
Pontos característicos
atrela (5) descritn para baixo e sendo
I — Original modélo de alavanca sua superfície
'coberta por pequeno;
para chave elétrica. caracterizado por
ser constituldo por um corpo tabular conjuntos formados por tríplices sulcos
provido internamente de uma antaleta Plirdelos que, dispostos em sentidos
lagitcdinal com orille:o, onde é mon- contrários, dia-lhe o aspecto de dimitado um parshseo paro Meça° à dm.
nuam quadrículas; e sendo o restante
•
m

V') -Nova e original configuração
em mostradores de reldeios comerciais", caracteriaaase •eseencialmente
por canatitatir-se de um mostrador
(1) com forma semelhante a um losanao, cujos anaulos diagonais são
truncros formando bordos retos e
verticais (2), enquanto que os seus
angulos perpendiculares (3) são, também, truncados formando retas horizontais o ulevemente abauladas. sendo que os potitos paro marcação rel • "Original modelo de cadeira", ferente às horas são representados
que se caracteriza essencia'mente por por filetes retos (41 dispostos em alser constitua:o de um assento (1) de
forma aproximadaménte quadrada e ec.. to relês. ° e com tamanho.s diferentes,
quena espessura, assento ii.s.te apoiado sendo que os filetes Interds que se
sabre quatro pés (2) tubulares, cur- referem, respectivamente. às très e
vados em cima 'para dentro no sen- nove horas, apresentam-se maiores
tido das d:agonais do assento (1) en- que Os demais e são dispostos horitrando sob o mesmo, e, o conjunto dos
zontalmente desde o limite diametral
quatro pés abre-se harmoniosamente
para fora, tornando-se mais finos à do ponteiro maior t5) do relógio ata
medida que se afastam do assento (1), as adjacéncias periféricas dos bordos
terminando em luvas (6). e fixo á diagonais (2), enquanto que os filecadefra está o encôsto. formado por tes adjacentes vão diminuindo de taum quadro metálico (3) tubular com manho até os filetes indicativos de
a forma de um trapézio isósceles com
horas e meias-horas os quais se aprea base menos aberta e voltada para
baixo sendo que nessa região os lados sentam em tamanho minúsculo (6):'
do quadro (3) se curvam harmoniosa. e os ponteiros grande e pequeno são
mente para baixo do assento (1) e dispostos de forma convencional mas
nesse quadro metálico E fixo o taci:isto de maneira que o ponteiro maior ta
própriamente dito (4) com a forma
estende até às extremidades internas
semelhante à do quadro. (3) mas um
doa filetes.
pouco menor e

que fica como que
suspensa por tres tubos metálicos (5)
29) "Nova e
configuração
de pequeno diametro que se fixam em mostradoresoriginal
6e relógios comersuperiormente ao quadro (3) e infe- ciais", de adordo com o ponto preceriormente ao assento (1) ficando, na dente e tudo com) aubstancialmenta

reoo central, encobertos pelo cada- descrito, reivindicado e pelo desenho
tn• (4)•
anexo.
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
pderão apresentar suas oposições- ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que sê julgarem prejudicadoa.
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• TERMO N9 160.972
nRmo N9 160.773 • ,
Data: 10 de julho de 464
'Data: 20 de julho de 1964
Requerente — Ortho PharmaceituRequerente — Indústria " de Metais
Vulcânia S.A. -- São Paulo.
cal Corporation — (Estados Unidos
"
Titulo: Originais disposições intro- da América)
- .
duzidas em torneiras — Modêlo InTítulo:
Nôvo
modélo
de aplicader
dustrial.
vaginal — Mêdêlo industrial.
)

19) " Nova e original apresentação
em pontas ,de minas de lápis . para
maquilagens", •caracterizado essencialmente pelo fato de as minas (1),
que podem ser roliças, retangulares
ou com outros perfis, serem . apresentadas .com forme "bisauté-chanfra•da", com um chanfro (2r disposto
de um lado da mina.
29) "Nova e original apresentação
em pontas de minas de lápis para
maquilagens", de acôrdo cbm o :ponto precedente, e tudo como substancialmente descrito, reivindicado e
los desenhos anexos.
TERMO 1\1! 1.61 ., 780 •
De 14 de agõsto def'1964
Requerente: Roberto Martins( Bran:
• São Paulo. • • •
Titulo: Calendário permanente -com
quadros mensais trocáveis — - Modê:o
Industr:al.
Co -7.-

• -I) "Originais disposições introduzi- das cri torneiras", caracterizada por
<possuir um corpo cuja parte poste- rior (1) é ovalada, • continuando-se à
- frente com um crescente estreitamento tanto de altura como de largura,
sendo maior o descréscimo da primeira discussão, terminando em uma pe. quena superfície anterior (2), suave- mente abaulada convexamente e de
. silhueta formada por uma linha . In-.
ferior lisa e uma de fechamento
_ lembrando uma letra "M" estilizada,'
tendo em consequência urna superfície inferior de Concordância acentua-. demente plana em direção da superfície (2), tendo pouco antes desta um
prolongamento cilíndrico inferior (4)
perpendicular à linha visual da superfície ' superior,- o qual pode ser
liso, dotado de rôsca externa .ou
terna, enquanto que, a . superfície su- perior apresenta-se inicialmente provida de um prolongamento superior
• cilíndrico (5), coaxial' com um oriff• cio de conexão existente na superfície inferior, estando o eixo virtual de
tais perfurações disposto centralmente 'em relação à região posterior (1),
partindo de tal prolongamento (5)
em . direção à metade da base (2) e
em. concordância com o vértice central do "M" estilizado, um sulco central (7) •de profundidade crescente no
mesmo sentido.
• II) "Originais disposições 'introduzidas em torneira", como em I, caracterizada por se adaptar. sôbre o
prolongamento cilíndrico superior (5),
uma manopla de comando (6) em
forma do • tronco da pirâmide invertida, de base triangular e faces. laterais suavemente abauladas convexamente, sendo as- três arestas dominantes levemente proietadas
• riortnente, onde uma superfície de
'fechamento efetua a concordâneia
com ditas _arestas diretamente for'mando em consequência pequenas
':superfícies esféricas rebaixadas'para
•, efetuarem a . concordântia ' com as
partes' intermediárias entre pares
'ai-estas 'adjacentes.
'
III) "Originais cifsposieões int.r.cdu-zidae em torneiras" Stibstancialnie,n
te2toina o descrito ácirná, reivindica. . do em I e II, e representader no -desenho anexo.

1 — Um nôvo modélo de aplicador
vaginal, caracterizado . por sua forma
especial e original e por constituirse de duas canículas ligáveis entre
si por meio de rôsca, possuindo a primeira canícula superior, internament-, um êmbolo móvel, uma base de
apoio e uma saliência que o impede
de destacar-se da referida canícula:
e, uma segunda canícula ligável à
primeira por meio de rôsca e compondo com a primeira um conjunto
de. especial formato, possuindo a; referida segunda canícula e msua parte
inferior e oposta à que se liga à primeira, rôscas que permitem sua anexação a recipientes.
2 — Um nôvo madêlo de aplicador
vaginal,conforme eeivindicado no
terístico 1, caracterizado
ponto cerac
por ser o êmbolo interno de forma
cilíndrica - e de, através de sua deslocação, permitir o enchimento da cavidade da canícula que --percorre, de
substâncias medicamentosas e de
lançá-las, por meio de • compressão, à
.
cavidade desejada.
3 — Um nôvo aplicaãor vaginal.
reivindicado rios pontos 1 e 2, caracterizado por sua fqrma e configuração.

Pontos carac.terLsticos

I L- "Nova e original apresentaçao
introduzida em elemento formador de
porta de enrolar", caracterizado por
lâminas metálicas possuidoras de .sua
maior dimensão pertencentes à 'direção
horizonta:, terem para:elamente , formadas em "zigue-zague" foce; ressaltadas
( 1) 'e rebaixadas- ( 2), intercaladas por
faces inclinadas - (3), contendo tôdas
as arestas vivas, havendo ainda, sôbre
as faces ( 1) ressaltadas rstrias verticais , (4) também ressaltadas•' e &Rd. distantemente d.spostos, enquanto que
sôbre cada uma das faces rebaixadas
( 2) , . há dma série 'de'. três estrias horizontais ( 5) , também ressaltadas e
eu'distantemente 'dispostas.
• II — "Nova e original apres.;mtação
'introduzida em elemento formador de
porta de enrolar",- como en-i I, caracterizado por -terminar cada elemento em
questão, segundo um de . seus bordos
horizontais, unto a : um aface ressaltada ( 1 ) 'a qual se prolonga para o
inter:or do elemento, formando um 'dobramento (6) pouco menor qce a correspondente circunferência • completa,
enquanto, que,' pelo bordo horizontal
oposto, término da Série 'é _junto a
uma face inclinada (3), a qual se
prolonga para o interior do elemento,
formando uni dobramento (7) ' pouco
maior que a' correspondente circunferência • completa, . í em' correspondência
para poder receber Por encaixe articulado o dobramento (6), . anteriormen. . _
te • rerferido.
III — "Nova e original apresentação
introduzida em elemento formador de
porta de enrolar", substancialmente
como o descrao acima, reivindcado em
I e II, e apresentado no desenho ane.
?to

1 — Calendário permanente com
quadros mensais. trocáveis, caracteri •
zado por se forMar de, uma placa ri
gida, . contendo doze molduras independentes e ustapostai que recebem
TËRMO N° 16.1.836
os calendários mensais, • de janeiro
dezembro, trocáveis de ano em ano.'
Data: 7 de • agôsto de 1964
II — Calendário : permanente com
,
Requerente:
Emilio.,Orlando de Tom.
quadros mensais trocáveis,::cáracteriza
do ainda por ter, : na parte superior maso — São PaUlO:
da placa,: ,quatro pequenas
Thulo:'Nova configuraçãO em aque.
_ _molduras
justapostas, que' • recebem as • fichas in- cqclor e:étric . otipO chuveiro — Modêlo
dicativos, do ano dás calendarios men- Industrial.
•
sa1s trocáveis.
III --- 'Tudo como descrito e ilustrado' nos desenhos anexos. •

TÊRMO N9 161,.701
TERMO N9 161.202
De 28 de julho de 1964
Depositada em 14 de agôsto de 1964
•Requerente: João Caravalho — São
Requerente: Alexandre Petrocokino
Paulo (Capital) .
— São, Paulo.

"Ndva configuração em aque.
cedor elétrico tiipo chuveir", caracterizado essencialmente por um corpo
com formato cónico (1) -ligeiramente
mais largo na extremidade inferior
( 2) ;--; onde toma forma cillndrica (3),
terminando numa aba arredondada (4)'
onde tem encaixado e fixo ao corpo
,
do aquecedor, por meio - de um para.
"Nova e original ápresentação n- fuso ( ...um, crivo (6) ' com forma
Nova e. Oe'iginar apie*entaeão
circular e provido com uma pluralidade
pontas de minas de lápis per- -reee. t:Cduzida eiM.' elemento fOrmador
de furon (7) regularmente distribuidosg
porta de enrolar",
Moãêlo industrial. quilagerts

ç—
j 1
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1
Pua:acra:o feita da acareio com o art. 28 do Código de Froarleciads
••it caca
1 a? lia data da publicação de que tra ia; o p resente artes a amarrará a emear o prazo para o defrrirnanto do ppaltdo. durãnte :
rederao apre..senrar suas oposições ao Departamento a:acional da Propriedade Industrial aqueles que se julaarezn pecjudiaarios.

dos do corpo, uma dupla faixa cromada de faras_ia, mieentada do lado
das portas apsnas entre as partas;
diretianente ramino das janelas laterais eatends 5. 2 outra faixa cia ornaratairaçao a, a uma (lis:anela maior
desta, uma reeceaa faiaa; entra esta
e a faiea de frataria inferior cs.ende-se, do lado dianteiro do corro a
uma dist:meia menor entre as mesmas, fainas de oename.naleão que
ulter.rarram à parte diantelea e cirnam mais ou menos atá o meio dag
janelas laterais dianteiras; o párab&... acha-se subdividido, por unia
estreita ripa cenlral ,em duas meaa neles laterais externas
tades cos
...a -om forte curvatura para o
plano das suaerficaes das paredes laterais do cora° do veiculo; a porta
dobradiça dianteira apreeenta, tanto na sua scaão superior, ccmo na
sua acção inferior, estreitas janeira:
verticais; acirra da janela lateral
diaateira, sitraaa do lado direito do
corpo do veiculo, caiste. em urna Ea•
Micto. da' teto, outra janela, destinada, por exanplo, a conter a indicarão do destino da viagem; unia
janela igual encontra-se acima do
pára-brisa; abniao do pára-bisa
existe, mais ou menos à altura da
limitação sanerior da roda. uma
abertura comprida e retanaular que
se estende praticamente por sóbre
todo o lado do corpo do veiculo e
possui vértic, arredondedos; abertura esta que ea acha guarnecida de
Tre -0 N9 163.079
uma moldura cromada e preenchiDe '30 de setembro de 1584
da por uma grade à O ra de persiaReauercnte; bairaler-Senz Akti- na enconteando-se no meio da graerageeelisetaft. S•uttgar-Unt erturkde em sua frente, a marca do fahesm, Alemanha.
"Novo modalo de Carroceria para bricante; em ambas as extremidaônibus".
ar da abertura acha-se embutido
na grade um rani" retannular mata
larga do que alto que possui uma
moldura cromada; à altura média do
anel estende-se, entre os faróis e o
anel, uma estreita ripa cromada de
fantasia; a Jrta dobradiça, composta de ca• tiro partes, apresenta
na sua secção superior, mais ou menos na altura das janelas da parede
lateral, !malmente janelas estreitas:
do lado trasçiro direito do corpo de
veículo encontra-se, na parte lateral.
ainda uma abertura coberta por uma
chapeleta provida de pcga-mãas; da
mesma forma, na riarede lateral diPontos Característicos
reita existe, atrás, abaixo da janela
NU° modalo de carroceria par. trianaular, igualmente uma compriônibus caracterizado pela combina- da abertura retangular, disposta em
ção das seguintes particularidades:
uma porta dobradiça dianteira com- posiçao horizontal e preenchida por
poeta de duna partes e uma porta urna grade de proteção; tudo subscentral compoa . .. de quatro partes; tanciaimente como descrito e repreum corpo ca. consaste de várias se- sentado nas fotografias anexas.
ares verticais reunidas apresentando
a parte superior do lado direito, do
Finalmente, a depositante reivinlaao das pertas, cinco janelas retan- dica,
de acórdo eoin a Convenção
gulares com vértices arredondados, Internacional
de conformidade com
sendo a mauari janela, a partir da o .1a 21, do eCódigo
da Propriefrente algo mais curta que as ou- dade Industrial, a prioridade
tras, seguindo uma janela triangu- correspondente pedido, depositadodo
na
lar com ponta fortemente encurta- Reparticr de Patentes da Alemada; hastes de encontro, traseira e nha
em 3 de abril de 1964, sob o
dianteira, que são cromadas; à altura número 2.364.
das hastes estende-se uma faixa de
fantasia que se destaca por uma totalidade especial e cuja largura cor.
TERMO N9 163.020
aesnonde à lartuzura das hastes; da
faia de fantasia lateral separa-se
.1e
30 de setembro de 1934
por uma estreita linha clara uma
Requarerae: Dahnler-Benz Akti:atra superior igualmente estreita:
à altnea da linritaçáo superior do engeselischaft, St uttr art-Un 'et tork.pára-lama existe, em ambos os la- heira, Alemanha.

senta que na parte superior do aguacaia. &ataco tipo chuveiro está local zado o corpo da interruptor elétrico
que s." ap.-esenta com formato cihnd;. :e0 (8), tendo dois furos (9) dispo.:;us, seuundo um dlarretro, na sua
fe.:c caca ar e achando-re fixado por
paraluto (10) a um cora° (11)
•
dr. searee quad..ada e formato de um
•
cori. mo , estando p:éso a um
corpo (12) par quatro parafusos (13)
cc:JZZ.dos próximos aos vartices do
corau J12).* catando o reerido corpo
;( 11 ) • separada do corpo (12) por
urra junta (14) de seaao quadrada e
por uma junta ae borracha 15) também de sreão quadrada; o corpo (12)
E de se,-J.0 quz.drada e d:spae na sua
parir infrrior de um garanto cilíndrico
(16) onde é colocada uma arruela de
'saranha (17) e o corpo cônico (1),
sra.lo quo na parte superior do corpo
(12) há um gargalo (18) cilindrico
com rosca no seu bordo externo.
29 "Nova disposição em aquecedor
elaeco t:pa chuveiro', de acôrdo com
o 'Inato precedente, e tudo como substa:a:alimente descrito, reivindicado e
Pela descaros anexos.

meio da abertura do anel encontra"NU° moda° de Carroceria para'
• se .. marca do fabeicante; entre estas znarci-.s e es fa,dis previs,a,
à altura ntéz; la. uma frth:a et-rintat:a
flori-o:tate): dire'runer.te à fren:3 das
anulo
calamidades dabradas cm
'as baaras de en:ton•ro, rehrm-net
emb ./y415, r
do's lacios do ve
pequenas luzel compridas e rr.tr.ne
guiares; entra estas lures e a cara"a central de amararão estendempara (antro das reentrai/caos dna
barras previ-tas rama I •ae. fim daarrais cromados, na:as i le-as. no seu
lado fa aar.1 ve-deal, de urna abana
de 'Arranha: a laeer. traarira cernpae-se de•.trCs paetes: no seco externa da barra, sarada do lado direito, clia-se eminirlda. na extrernie
dado situaria na dire aão do maio do
Pontos Característicos
veiculo, uma comp rida luz retanguNavo modal° de carroceria para lar; acima ...as scaers laterais e traaaania, caeac,erlarxio pela combina- nches da barre encantram-re .r.fne
caio das seguintes pal&icularidactea: da, as usuais luzes traseiro, retanuma porta caanteixa o outea tares:i- gule"es: rtMlit disso At parecia Casai.
ra., cie unia au ala, bicadas do laao ra de cat.-exarai acha-ta preencaida
direixo alo veiculo; um corpo que nor ama tampa que &man a +é par.
ta da part e simerior da carrocaria;
con:Jk...e tra uma parte tuieriar
uma pare superior; à alittra artécLa diretamente acima desta encontrada pare inferior da carroceria es- se um 1,.ntreiro que se estende por edêianue -se uma dupla faixa de fanta- bre +Ma a irtr -i.tra do 1-:c'i'o .e 4
sia cremada; abaixo desta existenr, excedida por Iffna r..l iérte(a do teto,
as rodas, tampas dobradiças tudo sult& tonOnlmente como decerte
•
que dao acesso às mamaras de ba- to e represantatio nas fotosraflaa
gagem, dispostas por baixo do fun- -nexas.
do inanmediaxio do veiculo; algo
Finalmente, a depositante relsin.
actma do melo das rodas situam-se dica. de ac3rdo com a Convenção
uma barra da encontro cromada Internacional e de conformidade canil
dianteira e outra traseira, cujas ex- o artiro 21. do Códiro da ProPrie•
tremidades acham dobradas na dade Induçtrial, a prioridade do cor.
direçao cias paredes dos lados lon- respondente pedieo, deaositado na
gitudinais do veiculo ;entre as ex- PeoartieiXo de Patentes da Alematremidades destas barras estende-se nha. em 3 de abril de 1984, sob e
nos, lados olngitudnais do corpo do ne 2.365.
veiculo, uma larga faixa de fantasia
cromada que salta também por cima das alas das portas edas Culpas
TÉRMO R' 163.201
dobradiças do espaço da bagagem;
atrás da pciaa traseira encontea-se,
De 7 de outubro de 1964
no corro do veiculo, .aind auma comRequerente: Riker Laboratories i Inc.,
prida abertura retangular, vertical e
coberta por uma grade à guita de uma sociedade do Estado de Delawae
persiana. que " se acha subdividida. re, com sede em Norrthridge, Estado da
por uma dupla faixa de fantasia, em do Norte.
unia serão inferior maior e uma se-ao saaarlor raenor; ambas as se- Catfórnia, Estados Unidos da América
"Modelo de acionador e aplicados'
-.'oes acham-se emolduradas, cada
Uma isotadamente. por unia faia de de medicamentos em forma de ile01,1»
fantasia cromada; a parte superior sol" (Modalo industrial).
da carroceria apresenta, entre as portas 5 janelas, compridas e retangulares, com vértices arredondados,
que preenchem o erpaço enistante
entre as portas; atrás da porta traseira existe ainda outra janela em
forma de triánmlo equilátero com
ponta fortemente arredondada; o teto acha-se limitado por dois rebordos marginais laterais que partem
da extremidade traseira do, veiculo
e terminam diretamente atrás e
acima da porta dianteira; entre éstes rebordos do teto encontram-se 4
chapeletas cie ventilação, uniformemente distribuídas por sóbre o comprimento das rebordos; estas chapeletas apresentam uma forma retangular comprida e acham-se disposta:.
em sentido transversal à direção
longitudinal do veiculo; o pára-brisa eatá subdividido, por uma estreita ripa eantral ,em duas ser.aes: a
certa distancia abaixo do pára-brisa existe uma estreita abertura que
Pontos característicos
se estende aor sóbre quase tóda a
largura do veiculo e se acha coberta
Modelo
de acionador e aplicador ai
l am inar:te Yr uma grade à guisa
medicamentos em forma de aerosol,
Ce paaiana: em ambos os lados des- caracterizado pelo fato de ser formado
ta ata rtura ;aro dispesais. cm sanada a m aaaa sa l a aranel de proteçac por um corpo tubular cilíndrico vertiara aa
fartas retangularcs; no cal, de paredes externas lisas e que
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de adiado oa odiara. St do eddieo da Propriedade Industrial:
POliad
•
iOapLeatartt
da
114 Departr
ienta
t"
Nacrocal
refe
illaloptoteloCeIrduariat
ge
termina superiormente na forma irre.I Manoel lUserlakian S. A. Indústria
guiar de uma birra de líbios abertos e Comérdo de Calçados, estabelecido
• inferiormente em uma base troncanica na cidade de São Paulo.
de parredes externas verticalmente es• ir
triadas, sendo que o ponto de cone
fluência entre o dito corpo e a dita
base constitui o centro de uma projeção transversal de formato tubular
troncónico e de fundo cóncavo, projeção que constitui o bico de ejeção
do aeroscl e cuja extremidade traseira
se estende angularmente, acompanhando o formato arredondado do citado
•
Fiai
corpo; tudo substancialmente como des.
. Pontos caracterfslicos
frito e representado no desenho anexo.
• Finalmente, a depositante reivindica,
1 — Nova decoração em caixas para
de acórdo com • a , Convenção Interna- calçados em geral, caracterizada pelo
, cional e de conformidade .com o artigo fato de a superfície lateral da caixa
Iria a prioridade do correspondente ser tóda provida "de listas horizontais,
21 do Código da Propriedade Incluo. paralelas e equidistantes e tendo em um
pedido, depositado na Repartição de ou ambos os lados menores, uma área
Patentes dos Estados Unidos da Amé- lisa, excêntrica, inclinada, de formato
rica do Norte, em 8 de abril de. 1964,
substancialmente trapezoidal alongado
! sob o n9 D-79.402.
a 'tampa da caixa á igualmente provida
111•nnnn••n•11.
em tóda_a sua superfície de lis tas Pa
-ralesquidtanes, doalist
TERMO N° 161.363
• da aba concordante Tm as da caixa
e as listas da face superior dispostas
De 13' de outubro de 196s.
no sentido longitudinal, face esta tam'Nova decoração em caixas para bém provida de área lisa substancialalçados em geral".
mente trapedoidal alongada. e disposta

ilmc%
r o erar• =Às "elliedtt;
9
P
e""

próximo a um doS asilos; finalmente,
a dita face superior e bordas da aba
da tampa, do providas de frisos coatornantes; tudo substancialmente como
descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
TÉRMO N° 163.347
Data: 12 de outubro de 1964

duraaté 30 dia

colorido ou não, gata esta que Cai
góta simbolizando liquido transparente
cerra. no seu interior um anão em
posição de sentado.
2 — Original modelo de boneco
para enfeite, conforme a reivindicação
anterior e caracterizado pelo fato de o
•
dito anão se apresentar
por touca

provida de pompom claro na sua ponta.
Requerente: Importadora e Distribui- uma borda lateralmente divergente que
dora Willys S. A. — São Paulo.
chega até os ombros e um casaqUhaho
Titulo: Original modelo de boneco
escuro de mangas compridas, sendo
Modelo
Industrial,
para enfeite
que os seus braços, estando em descanso sôbre os joelhos e a cabeça ligeira
mente inclinada para o lado, oferecem
uma expressão meditativa.
3 — Original modelo de boneco
para enfeite, conforme as reivindica.
gçães anteriores, tudo substancialmente
como descrito no relatório, reivindica.
do
nos pontos caracteristicos prececlen.
1 — Original modelo de boneco
para enfeite, caracterizado pelo rato tes e ilustrado nos desenhos anexos ao
de se apresentar constituída por uma presente memorial.

LEI N.° 4.345 •. DE 26 DE JUNHO DE 1964
INSTITUI NOVOS VALORES DE VENCIMENTOS PARA OS
SERVIDORES POUCOS CIVIS DO PODER EXECUTIVO
•.
E DA OUTRAS PROVEI/CICIAS
DIVULGAÇÃO P12
PREÇOi Cr$ 3S3
VENDAI
tia Otildabis•

-

,r et& et Veirdeet Avenida Rod‘ee Abar
Modo Ir Ministério da Pateada
fitanda•ea a pedido. peb Serviço de Remetam .'.Bar &agia
eede do
Nao

▪
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 7 DE FEVEREIRO DE 1966

Marcas - Classes

?."érmos

Registros

TU.360 Drago do Norte 3
'1-1.484 Ibluquedos.IbuUleCantes
122.Wo cebeuina -- 3
42
122 8e2 EmolembaUca
21etri.
22‘.554
-- 23
967 São Jorge -- 30
123.148 Piastra. S.A. -'43.154
Eletron -- 21 .
724.173 Rombo de Oro -- 42
723.201 A k5uwa1dem -- 41
723.324 TroOcel Su‘tung -- 23
723.387
SatÁ144 Plartugue2 lava melhor -- 43
723.444 No Coração da adade -- 8 -- 23 -- 24 -- 23
723.458 S.A. Indústria Metalúrgicas CRE
211D
723.536 Picado-.
42
723.564 S.A: Ventilladros Zoadi 123.585 A Meitu Máquina -- 6 -- 8
723.640 Mirorobil -- 3
723.642 Kromex
1
723.844 La Roclule2 -- 43
. 724.647 Inuabiliárbt Dwrado -- 33
723.550 Clinica.% 151mn:a f0tsda -- 10
7i3.037 Eu ExudOel que era uma Voam -- 3$
723.851
Woleza -- 22
123.941
-- 32
123.952
Suraabitt, -- 3
123.053 Prettal -- 2
123 65 •
Pluacolo.• -- 1
724.01.5
-- 3P
724.41 Azeutmna do Douro -- 41
724.,29 Senuo.la Dor Scholl -- 3 -- 10 -- 11 -- 136
724.346 Qninoplamina -- 3
224.247
Yatren -- 2
724.623 Famnont -- 21
T24.564 /24r2s Juw L. -- 8
124.C85
Leca Limitada -- NND
124.821- Sanfortrad5 -- 36
124.831
Soctedad . Imobiliãária Redentora -- 33
• 724.244
tht,a2bishi -- 1
/24.944 MitsuLuttu -- 1
724 846
Alitsatsbi - 38
• 706 116 Perfumaria Rosas do Brasil -- 48
•
722.317 1 Unixdgaz -- 41
723.186 24.:adcelo Grade -- 33
724.767
52LoctGc1 • 2
125.129 Cacique -- 26
,
726.161
Cot:noa/29a Distribuidora de Tecidos -- /212
724.162
Intpungaol -- 3
726 193
Itv-uuda -- 30
;
726.154 Avenida -- 38
723.195
Avenidr -- 36
725.196
Avenida -- 48
726.127 Ditte -- 38
728.200 Ao Pedegrsno
42
5.
728.201
Peo Pl. -- 38
. 728.244
Aqualastic -- 36
726.306 Novas Sobr -- 3
•
726.308 Saneiem° -726.312 Moça -726.313 Moça -- 41
- 726.314 Alú Inibo -- 38
728.315 TeiTazets
3
•
728.323 Mirontin
3
•
728.324
Nabi..Qco -- 41

323.124
325.125
325.126
325.127
325.128
325.129
325.110
325.131
325.132
324.133
325 134
326.135
325.136
325.137
325.138
325.139
325.140
325.141
324.142
324.143
324.144
325.145
325.148
325.147
314.148
325.148
225.150
325.151
325.152
325.153
325.154
325.555
323.156
323.157
323.158
325.159
323.160
125.161
325.161
324.182
325.183
325.164
323.165
325.166
323.167
325.168
325.169
325.170
325.171
3J5.172
323.173
324.174
325.175
325.178
325.177
325.178
325 179
323.180
323.181
32:4.182
323.183
325.184
325.185
325.186
325.187
323.188
325.189
325.190
325.191
325.192
325.193
323.4.94
925.195
325.196
323.197
325.198
823.189
313.220
125.201.
323.202
325.203
325.204
325.205
323.206
322.242
225.208
325.200

. 726.325 Au:mil Clelotex -- 16
:
726.326 1 Ply 7Not -- 2

, 726.327 Aluvin -- 12
726.328 R-33 .....
0- 726.332 Emblematica -- 1
-.Z. 726.333
P. L. Catiler
41

•-

728.334

~Jia -

21

.4".Z. 728.342 Arnericah'-- 38
726.365 Alpen
728.388 Banticidataa -- 3
: 126.389 Etreptotdcha -- 3
726.390 &repentina -- 3
j
726.391 Stntoftana - 3
• , 728.406 Invencivel --.40
728.407 12uput -- 8
. 728.408 1244vaut -- 40
1 - 726.418 Codein Papaverin -- 3 •
( • 726.419 Paragem -- 3
,
726.421
Bi/eina -- 3
• 728.422 Savoger
n -- 3
4t
728.423
Cornbetun ---.3
,
728.425
Adrenoxil -- 3
•
726.428 P i ne de Mein° -- 3
i
726.427 Cl de 3 -- 3
. 726.446 Ultima Hora -- 32

yln

1

325 rII

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM g DE FEVEREIRO EIM 19641
Marcas - Classes

Termos

Registros

•

325.912
325.213
325.214
325 215
325 218
325.217
32
Inludl Matela
367.950
325.212
Ikmdree -- 37
371.537
325 219
376.543 PrgimaX -- 8
325.220
42
379.093 Mack Lelk5
325.221
396.930 Fábrica de Calçados Primo - 33
325.222
402.531 Westelley -- 48
325 293
3
Pardal
401.730
325.223
415.325 1 Guido -- 41
323.224
4 1 4.217 Ihnlão -- 41
325 226
415.548 Campo Grande -- 41
325.227
416.241 Gogo da Ema -- 41
1 325.228
417.864 Sodedade AuU5nbna Brasileira -- 18 -- 23
8
325.229
Sienorette
418.609
325.230
425.440 -*tez
3
428.002 424ducabae
323.231
3
325.232
430.578 CM=
29
430.581 CM=
28
1 323.233
430.947 Rccrédito -- 6 -- Il -. 11 -- 13 -- 14 -- 15 -- 25
-33-40
325.234
-- 40
325.235
431.483
33
Veneza
325.236
432.801 Casa Esporte -- 35 -- 36 -- 39 -- 48 -- 49
410.576 InsUtuto Ortda de Técnica
23
1 337442.351 mr
28
1 325.238
443.718 Campei
38
1 325.239
450.312 IAver o Mas
41
1 325.240
1 325.241
451.291 1 Interplan
6
1 2.242
.25
452.568 1 AnJu
33
325.243
452.581 1 Lidice
40
225.2t4
6
453.621 1 I
454.775 1 Septoberon
3
325.245
325.246
455.293 1 Ripas -- 8
•
325.247
455.589 1 Fundição Lcephato -- 38
458.149 1 Lactealidader -- 32
325.248
456.256 1 Saruqu -- 33
325.249
47 •
457.081 1 Cynacolin -- 3
325.250
325.251
457.460 Dicgo -- 41
1 325.252
457.603
Indosandu -- 41
458.223 1 Brasil Amérca -- 2 -- 4 -- 8 -- 21 -- 28 -- 23 -41
CO
6
11
1 325.253
325.254
458.381
48
:.edk
325,235
453.CM }Tante do Espaço
32
325.26
458.873 1 Prentato -- 6
325.237
458.214 1 Dl Card' -- 26
325.258
Sambura -- 41
439.850
325.259
400.700 Veceroy -- 44
Tutear --- 1
1 325.2e0
462.094
325.211.
463.582 1 lni Diállo -- 32
484.235 Garden Bar -- 41 -- 42 -- 43
325.223
464.095 1 Canarte -- 8
•
325.214
464.130 1 Tuim -- 41
325.55
464.258 Pomada de Loisa -- 3
325.266
464 745 iesta -- 8
325.257
461.520 1 Condor -- 41
41
325.268
465.815 1 Seixas
. 325.209
48
485.827 IMB
1 /55 970
8
468.277 1 Silnuaur
323.271
48
466.494 Brons Or
28
225.272
467.635 1 Paloalt
• 325.273
468.008 Org. ICing -- 33 -- 50
323.274
463.068 1 Tortugle -- 33
325.275
468.079 1 Elmo -- 9
325.276
468.082 1 Elmo -- 10
325.277
468.C84 1 Elmo -- 40
•
8
325.278
EstanN13ex
468.087
Estonlp2x -- 27
1 323.?79
468.088
rr..rPn
28
428.090 Ettonapex
2"5.731
468.105
Nota Inf. da IndOstria -- 32
3ri.222
Calçados Liba
36
468 121
468.1:6
NáninY1
223. 263
23
ICenthtlan
38
488.133
325.984
408.147
Parthenen
33
22;z.225
463.118 DUeto -- 4
:4:5.288
-45: --87
468.142 Lotus
4
488.151
Bravo -- 4
2,- '?1
468.155 I Tritaven -- 3
325.289
N 5 -- 48
313.175
317.008 P211:iticaM Auriverde -- 41
8
Metalúrgica Paulista
325.605
48
356.240 Princesa
4
360.118 Lucc^s

4....
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CE:11,11.1. ICADOS EXPEDIDOS ElVI .9 DE: FEVEREIRO DE 1968
.

Termos •

.

Marcas - Classes

.1

j Registros
Têrmos

MARCAS • -- CLASSE3
Registros
' . 523.872 - Corcovado --s. 25 •••• 32- 33 - 50
325.290
555.557
Exablemati - 27
•
324.231 _
635.063
1,1encii Cancan - 43
325.232
336.466• • Mein. - 1.
238.363
Laranja Cutrale-- 41
654,302 • Delevita - 41 -326.144325.294
326.874
Crinpal - 1 - 22
23 - 24 - 36
37 "-- 667.168
Cacique .---; 40 ?
• ..
- 324..235
33 - e 28
• 326.145 676684
&Lana ----6 - 7 --,8 --- 1 -- /1 -,--- 12 ,-- 17 -:- 40 • 325'.:256.
•326.442 • Crinpal - 1
326.146
677.443, • Danálte -- . 41- - - •
i 325.297
• 326.414
Crinpal --- 22 682.284
Absoluta --- 35
•325.298
329.415
Crinpal - 23
3 11448
32266:7
682.:20
Riad-melo- - 17 ,
325.229
330.529
Mabra
6
326.149
632.721 . Atlas --- 34 : •
325.2,30
333.559
Oxido/
1
326.150
683.070
Tritheon - 3.
• 325 501
364.289
Charme
24
36:
,33
326.151
.683.344
•Silene --- 2
325.362
392.635
Isabela
43
326.152
6;10.509 : Granja ,União
42 '
325.503
392.861
Castro - 40
690.759
Verrugina - 2
325.304 394,562
Crinylon
10
332266..115534
691.625
D. L. Moore - 11
3N.305 .
397.539 • Perna - 3
326.153
692.343
Neutono - 10 "
'
325.306
406.676
Café Marinho •, 41
326.156
692.567
Novolar -,-- 11
325.507
410.214
Converted
41
26
3326..116578
695.689 • Olivol - 48,
325.303
• 410.986 • São Jorge
41
• • 695.253
Leite de Colonia --48
-325.359
• 411.083 - Coleção Editorniex
326.159 702.039
Envelop f. .: Saude - 32
325.310
Coleção Editormex
• 411,034
32
326.160
702.834 I C. C. B. - 41
325.311"
- 411.036
Coleção Editormex
32
.326.161
, 703.250
Leonam - 6
325.312 •
411.037
Coleção Editormex
32
326.162
704.618 • Giórgitex - 40
'. 325.513
411.088 Coleção Editormex - 32
326163
704.619
Giorgitex -= 37
325.314 -•
416.147
Moema
7
'
326.164
704..620
Giorgitex - 4
325.315
416.150
Moema
II
326.165
704*.C21
Giorgitex - 36
325.316
•416.153
Moerna
40
326.166
.
.'704.627
Lab. - 14
325.317
Casa do Arroz
41
326.167 - .
• -420.093
704.628
Lab. - 15
325.318
422.153
Santa Edwiges • .36
326.168 •
704.625 Kinderbro - 41
325.319
326.169
41
424.467
Café Sabiá
. 704.700
Arroz - 41
225.320
326.170
• 424.933
Sete-Quedes 7
704.854 Hemypnon - 3
325.321
326.171
• 425.968
Hobby Centro -49
, 704.855 1 Natal-- 46
325.322
427.699 r Irlemp --- 6
326.172
Pebeco - 48 •
173
325.323
423.196
Félha de São 'Paulo. EsPortiva - 32
704.962 Heyn - 5
326.
326.174
.Cabugy. •-•
• 432.127
325.324
704.943 O Ladrilho São Caetaho - 15 --- 16
432.164 , Lidice -- A Amiga das Crianças - 28 e 49 :.• .326.175
325.325
705.015
- 32
332266..117776
432,507
Ind. de Teles Met, para Papel Ita , pa S.A.
325:326
706.612 1 Casa Davol , 5
"
434.326
Polisulfol - I
'
325.327
•
• `, 708.934
National - 8
' 326.178
36
Sula
435.323
325.328
712.351
Jujola
1
326.179
Ortopedia Alemã . -- 33 e 10,
435.833
325.329
714.818 •Veher a
326.180
23
437.192
A -- 1
••
325.330
715.553
Villaça
326.181 ,
42
437.615
Belle ,Femme --.23
32-5.331 715.985
326.182
•
Eucaliptonina -'3Fábrica de Bõlsas Seng
35
440.142
325.332
717.040
Rabtex
400.297: C.A.F:
47
4
•325.333
'332266.118843
441.304 Parada dos Esportes - 32
men..nnea MIMMOMP"I~Ibá".1..
326.185
441.716 Cia. Pamarijo de Adm. e Com.
' 326.186
441.816.' Ganesi -= 11
,Cerigicados expeaido s em 16 de- fevereiro ae 1966
•
-326.187
441.850 _Maralbi
-_1
326.188
442.926 •Gerti - -33
Têrmos
' MARCAS - CLASSEs
:Registros
326.189 Smooth-Flo - 48
•• 444.349
326.190 414.472
Prominas
4
326.191
3 Fazendas - 33
• 446.848
326192
326192
447.074 São
Paulo Zona
Zona Sul
Sul--32
32
o Paulo
-- 326.193
33,
Tempo é Dinheiro - 33,
448.851
- -326.194
326.194
M.C.L.A. -- 32
M.C.L.A.
32
448.877
326.195
Usiminas --17
Usiminas
17
449.730
326.198
450.319 ERG - Economistas e Engenheiros -- 33 e 25 ..
1 - 326.197
450.735 -Van
-Van Ness
NessArq.
Arq.Eng.
Eng.Ltda.
Ltda.
• 450.735
.‘326.198
.‘326.198
Bomfim -- 7,
Bomfim
7,
, 450.925
326.199
Ciabra
88
450.939
.326.200
451.143 -Alvorada - 49'
326.201 "
7 -- 16
16
453.014 " , Raiar .'- 6 - 7
453.017 Raiar - 6 -Raiar
453.017
7 - 16
- 6 - 7 - 326.202
16
328.203
453.477 Lindacap
453.477
Lindacap- -38
38
326.204
Relex-'-'33
Relex
• 454.849
_325.206
66
455.127 • Irta
326:205
42 ''
lux Hotel - 41- e 42
357.241
326.207
-3-3Glipasol
353.898
326.208
Migarei --88
Migarei
455.629
I
326.209
88
•
Melodium
456.561.
326.210 •
r32
Imorensa Ferroviária --: r32
456.778
$26.211
16
16
Orle/
453.889
326.212
2.1
Servideo
88
460.961
, 326.213
2.1
Cordargin -- 33
Cordargin
• 461.259
326.214'
2.1'
461.434 ,Angelo
461.434
,Angelo--35
35
326.215
3625
.38
465.665
Laerte Chimello
326.216
3626
Celimar
88
465.850
326.217
3627
466 041
466
041 Tornauto
Tornauto- -11
11
\ 326.218
\3628
40.054 . Samot
66
326.219
3629
• 466.162 Gazeta
Gazeta da
da Cidade
CidadeAdhemar
Adhemar- -32
32
$26.220
$620
4$9.2‘10
Rãdio Gazeta
Gazeta de
deAlegoas
Alegoas--33
33
$26.221
$621
466.222 ••Trevo
466.222
Trevo- -46
46
326.222
3622
Brenaro 22 •• 16
Brenaro
16
466.233
'.. ,465.335
363
32623'
Olvape--21
Olvape
21
326.224
2.2
466.490
Ingra ' 32
326.225
2.2 •
4 96.574
homodoro
.23••
.23
326.226
2.2
466.590
Etna
88
• 2.2
326.227
469.615
Maris-a -- 4646• 2.2
326.228
466.633
Jardim • dos Alpes
41
41
• 2.2
826.229
40.692
Barateza Confecções
36 - 37.
326.230
2.3
467.051.',- • Ionex
66
$26.231
2.3
457.061
City „News - de : Camninas'Camninas'-- -32
32
326
2 232
3
4 67.114- Lloyd Atlântico - 33
•
•
326.23;
2.3
467.134 -Cadete' -' 8
•
_

•

-

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

'

•

•
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Tèrrnos

i

MARCAS - CLASSES

Registros

11••n

457.177
467.62.2
4C7.716
4:; 1.719
4C3.110
472.515
4 ;2.5"i6
h'i2,L07

.f72.335
44 f 363
4 ;2.998
4:2.9a9
47j. 020

4:3.036
473.197
.473.648
473.658
474.8(2
476.631
4.:4X5
431.692

1
Pu leLmca Vtterinz'xia Rio Comprido FiiÓi ia AL:C - 33
So7.ineo -- 4
iJr
de Bk.a.m
41
Café Ti':;
Astro - 4
Ccles:.:1•zai -- 3
sra3c1;;,:i• 1,...);:izia Comp!nta R:
r -3
3
Iciensa
Lo-Nkot Kenitex

'4'"; "•!5

Prentotoe -- :9
Snpr:r. •,a
-•
;
r3c,arg.,*
- 3
Fria!it -- 16
Socinphi2
Costadirt4 - 21
37
Andalucía.
?.locord S
Firma To s.cio •1-1'.• '1,;a 11
O

•

•

;

32C "34
326.235
32.; " :6
326.237
2",8
32; 239
323."10
320.211
3:'" •"2
:324.2:3

32t.', 247

Maio de

^
Marcas -- Chi,,e2

Téni" i
II
468.331 ' Flal -- 43
468.416 : Tabartn - 41
468•421
Morlin Rouge --- 41
463. Jr:`, ' Coeocó "Moeda- -- 25
4'..:9.C2 ! A. "1"..erro -- 6
472.6 .19 • Márico -- 31
473•!129 ' Mundo Sorial -- 32
473 1",-;
Mourisca - 46
47 1 .003 ; Gazeta do Paraná -- 32
474975 • ( azetn do Fatrwinio -- 32
474. 4r0 : Ed. Barão da 1,1,0.)1;la
474 471 ' A Hora do PanWea ,..lor -- 32
474.472 ! A Voz do Pon i fientlor
- 32
4 7 • .11 ' Panire:!e) era •`;'r-:o -- 1"
471 A 31 • S •r ert. 31l1, 1C -- "1
439 141 • Nal .,a 1,. li .- -- 6
516.3 71'5 • Ccf:saf:.•1:•:na41

_

1
1 Registros
1
i
1
t
1
i 326.449
i,326.450
326.4.51
; 326.452
1
326.453
1 326.154
1
326.455
, 32,..4.56
j 326.457
1 326.453
1 325. ,53
,
e

•

r1..'.n1

,

2.,...,,,y,

!

./..,.p...n/

17.13' 'r5
!

'6.2:•,1
36.251
3:33.?52
:326)53
325.254
326.?.55

Mo dr Janri,.o. 4 (I » nriren

!._M

l'IFICADOS

22(3.237

.....

Rio d, Jaiio. 1 de marco de 1P63.
C e / loa dr): ex ped idos tnn 2 d r ,.. , •: !:ro 0••

• (MO -- 6

MI.RCAS -

Grd.471
643.4'..,
Orfanato -- 41
461.597
461.354 • C:abe da 13oa Nova -- 33
461.869
-- 8 .
32
462.035 ' Jornal do lar
- 32
462.07
11mapa - 41
462.121
Café na•'nerez• - 41
462.2.:3
E:::a;:or • - 4'i
O Cado•-::ro
32
463.:)1
462•321 ' 79 - 3(;
462.322
- 36
79 •- Jola
462..:;;
Sral
462.413 • 'tuba - 41
46 9 .477 . .•.-.1stnor •A F,•ira 1..:vie de Ramos
46 9 .679
1Zo'.2e - 11
4C3j1'l
Venculor --- 41
363.1P1
Fan-Som2 - 3
461.8:6
Esralba -- 42
4n.P31
431.2::8 • Irei'.a'eza •.- 24

4334 239

.

lutoE3v.ffle -. 6
i
Mecsa - ,
.t.'.oveezor -- 8
62à.2I2
Aicus -- 11

•n••

3:3

j . 401

..0!)

•;••• ;
3"; •:•70

1ea -- 8
Iça -- 14

•

646.1 id
Ica -- 24
61;3.477 • len 844:47:i ; Ica --• 47
641.1.1 • 1niuno:-..111 -•

;7
. '4171

661.1!2 ' Fkaa;ra •- 36
63.'11
ea:•zt
- 23

:-••

ICuiA

320.-114
325..'57
32 5 460

36

1:é4) -- 32

Cclégin.Rio de Janeiro - 33
'Ternelo - 32
Sá Música, Divina Música - 32
464.361 ' Inter/nac. - 38
internar -- 28
464.562
464.666 : Café Osno l.a - 41
Deitar - 33
464.6C8
- 42
464.831Veiga
.
464.977 i variessa -_ 36
465.031 i Cotinga -- 28
465.073 : Indústrias e Mercados -- 32
465.141 : Fidalgo - 40
465.156 1 A Sainaritana Calçados - 36
464.429
464.471
646.522

465.201 1 Imaf - 21
465.548 j La Formosa - 4
465.557 , Cinae - 8
465.620 1 Ktsmet Decorações - 8 - 33 - 34 e 40
465.771 Walde - 41
485.857 1 Delta - 33
485.859 • Nações -- 41
466.145 I Mistério no Espargo -32
bUtavIll -- 3
467.045
Araludvel -- 41
457.069
487.985 • 9 Ervas -- 42
467.100 Saporild -- 41
487.527 BodOCetil -- 3
487.628 f haetalig -- 11
488.277 I Ditisan
M08.319 lIntualais e Lavanderia Progresso -- 33
1163.330 1 Correio do. Comércio -- 32

326.410
326.1.11
32 :: 412
3"G.A13
426.414
326.415
2211 416
326.417
326.418
326.419
320.420
326.421
326.422
326.423
326.424
326.425
326.426
3?6.Atn
326.428
326.429
326.430
326.431
326.432
328.433
326.434
326.435
326.436
326.437
326.438
328.439
326.440
326.441
328.442
326.443
326.441
326.445
326.446
326.447
326.448

5.-'72

3::5•473

Drvez:lei

6C0.121
A D.:,!".:eal 693.rt•703.002
11erdeN
703.16.:
S1 , 41y - 37

eo

703••,:••.;
131of. ,Jacla - '3
104•53., 1 IIor iiitia - 4
700.036 1 1:1r,a - 43
711.533
S
712.44
2
•

ima

da

';•••1.13:3
.1,43
32:3.1;39
•

ilssoc,;:e::G 1';1.11e1,A.:e. dcCe' Il•

UZ • ittie,i; , S - • 32
712:43
Auclo -712.346
t,oi - 16
713.17i ; Enco ••- 25
713.172 !
-- 1
713.210 1 Rhinagen - 3
713.212 1 N. Nazartan • - 24
713.214 • Atome; -- 41 .
713.21.) • Cirmint •-• 3
713.2 92
Mt•setti -- 36
713.223
111a ,. : ctt?. -- 34
713.221
Masetti -- 27
On
..relo Lajeano -•• 32
713.262
713.276 • Inclimtãia e Comércio Lender Limitada

713.271 . Ilemaquin
3
713.292 ; Armazén: Gerais Riachoelo S. A.

;

•

;9'3
•32"; •::15
W:1.196

2213.SLU

3•?::2;
•

•29!'il .

1

713.293 1 Ceramica Santa Cruz
16
.3; .3_,51111:3)
713.296 Jardim Guanabara - 33
713.301 1 óleo de Violeta de Mr:danie Graça - - n $
713.328 1 São Jo.se - 24
•
326.511
713.399
Danúbio Azul - 43
'326.512
715.911 1 Suely - 41
325.313
718.406 ; Orban
33
•
326. :;14
723.942 ! Album de Beleza 725.150 I Chicopre
10
725.376 1 Prismo
1
1 326.317
725.890 i Orania - 8
726.583
Novogran - 3 . 1 326.513
326.519
728.654 I Brazilla - 22
1 326 520
726.889 1 Bile-Hepaton
3.
727.522 1 Janco - 21
1 32 6 55222/
727.735
Guarani - 1
•
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MARCAS D

EPOSITADA

,

1

Publicação feta da ga0rd0 com 9 ar. 190 do &digo da Propriedade Industrial. _Lia data tia pu'Jileação começará a
3orrer a prazo de 00 dias para O deferi:mit°. dó pedfdo. Durante esse 1*azo poderão _apresentar suas oposições ao Dea'ariaMi-nta
IsTacional da ProPriedade rodubtrial aquelei Qua 10 Snigareni prejudicados coma concessãO do registro requerido
Termo n.° 726.895, de -1-12-1965 •
E. A .L. Zagalo & Cia. Ltda.
Guanabara

Termo n.° 726.893; de 1-12-1965
, Indústria e Comércio de Calçados
Arco-Flex S.A.
São Paulo.

Casá -- dás Escovas

Pandola
Classe 36
Calçados

' TerMO n.° 726.896; de .1-12-1965
I.F .D.
Indústria Fluido-Dinâmica
LiMitada São; Paulo

•

Indústria Brasileira
Classe 6
1:Sombas,'a saber: alimentares, aSpirantas, auxiliares, centrifugas, eltricas lubrificadoras rotativas, vapor de alimentação, de ar. d eeirculação, 'de combustivel para motores, de essência para
motores, para óleo, para poço e de
alta-pressão

SUPER-0AP

Termo n,° 726.900, de 1-12-65
Leão El Cia. Ltda. — Abaete Propaganda
Guanabara

TRÊS NOTRI
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32 • Termo n.° 726.898, Ide 1-12-65
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Sunercap S. A. Crédito, Financia- anuários, álnins impressos, boletins,, camento e Investimento
tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radioSào Paulo
fônicos, rádio-televisionadas, peças. teatrais e cineniatográficas, ' programas
SUPERUAIJ
circenses

• CREDITNFINANCIAMENTO
E INVESTIKENTO
Nome comerciai .

Termo n.° 726.902 de 1-12-65
Representações Pégasus Ltda.
•Guanabara

Termo n.° 726.897. de 1-12-1965
Jooerativa Habitacional dos Servidores
.1a Guarnição da Aeronáutica de
.
Natal Ltda.
Rio Grande
do Norte
•
Classe 8
Óculos, lentes. m'Croscópios,- binóculos,
aparelhos e instrumentos óticos, bússolas, máquinas fotográficas, telescópios, termômetros e filmse revelados
Termo n.° 726.903, de 1-12-65
rranoporte de Mudanças Cabeça Ltda
.
Rio Grande cio Su'

CABEÇA
. Nome Comercial

XII

Classes:` 6, 11, 17, 29, e 48
Escovsa cottuns; escovas 'Jate máquinas escovas para limPesa de ferramentas
:•
Classe 41
escovas de dentes escovas-de toucador,
a, balas, biscoitos, - bomescovas de roupas, escovas para cabe- Azeite, hanh
los, escovas para sapatos, espanadores bons, bolachas, café em pó e em
grão, chocolates, cominho, compOtas,'
e vassouras
cangica, cond:mentos para - alimentos,
doces de ' frutas, . doces, farinhas alimenTermo n.° 726.899, de 1-12-65
Supercap S. A. - Crédito, Financia- tícias feijão, frutas secas, ' naturais e
mento e Investimenna
cristalizadas, gorduras, golabadas,aher-:
São Paulo
va 'mate, inasSas alimentícias, manteig.a,
queijos, salames, tortas
Classe 33 •
Para distinguir as Seguintes atividades:
Crédito, financiamento e ínvestiinento

•

Termo n.° 726.906, de 1-12-65
Café e Bar Portelho, Ltda.
Guanabara

'fndústria Brasileira

'Indústria BraSileira
•

gãos de publicidad:s. 'progratnas'rad'oTermo n.° 726.901, de 1-12-65
Isabela S. A. — Produtos' Alímenticis fônicos, rádio-televis:anads, peças res. trais e cinernatográf.cas, progalmas
Rio Grande do Sr'
'circenses

P Classe 33
Transportes em geral -

Têrmo n.° 726.904, de 1-12-65
Confecções Cristina Ltda.
Rio de Janeiro

CRISTINA

•

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas.. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, • ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos; chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, .colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos dt lingerie, jaquetas,' laqués,
luvas-, ligas, • lenços,- - mantõs, meias.
ma'ôs, mantas, cnandribo, mastilhas. maletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonds, regalos.
robe de chambre,- roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorfs. sungas, stolas ou slacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
•
e vestidos

• POR-TELHO
Classe 41 :
Produtos alimentcios em geral
Termo n.° 726.907, de 1,12•65
Livraria Edit6ra Magister Udu,
Guanabara
•

gasse .32
'•
_
,
•
Para distinguir: Ali/lanar/ás_ agendas
anuários, álbuns impressos, boletins ca..
tálogos; edições irnpresSaS,'-rea-iistas,
gãos de publicidades, programas,
fônicos: rádio-televisionadas.' peças tea
•trais e . cinematográficas .; programas
• • circenies • :
•
Termo n.° 726.909; de 1-12-65
Distribuidora de Petróleo' Santo
Antônio Ltda..
Rio ' de :laneiro:
.

Santo Antonio
Classe 33
Serviço de distribuição de petróleo _e
combustível em geral
Termo n:° 726.908, de 1-12-65
Modaco S. A.,
Móveis de Aço e
Cofres
"
Rio Grande do Sul

(MAÇO

Classe 17 .
Nriicíos para escritório. almofadas para'carimbos,. almofadas para tintas. abri.
dores .• de cartas, :arquivos, borrachas j
berços 'para mataborrão. bedrachas para •
brochas para . desenhos. cofres .
Termo n.° _726.905, de 1-12-65 . :anatas, -.canetas tinteiro. Canetas para
Editôra, Nova Fronteira S. A_ leserdio ; cortadores de: papel' carbonos,
Guanabara
rarienhos. carimbadoteá,. cola para . panei,
coladores. com passos . cestos para cor-espon den ria desenhadores. duplica dom- da ta dores. estofos na ra desenhos.
.stolos oara canetas estoios ,:orie minas.
,souadros. estofos para lápis.. es petos. .stiletes para paneis, . furadores. fitas
Para ' máquinas. de, escrever grafites .
p ara' lapiseiras goma arábica. qramnea.
fores. , lá p is em geral. ..la p iseiras, • Ma- •
ninas Para apontar lá pis mina.
Irafites, minas ' para p ena.' miquipas
'8C^reWt V11:401.1inafg, de . cairtilar manuirsas de ~ar, má q uinas , de mu. ltioncar. •
n ata-Patos; norta-tiateiras. porta cRrintbos, Porta-lápis: por ta-canetas.
.
Classe 3,
-•
cartas. :p rensas.- prendedores fie- n P rv, s.. :
•
Para distinguir: Almanaques, agendas, Percevelos Para nan
g.is
anuários, álbuns impressos, boletins ca- rEguas: raspadeiras de barrõesfurad,.,res
- • Neils • .
tálogos, edições impressas, revistas, óra, Para mimeógrafos., tinta,
:
'•
„ _
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DEPOSITADAS

MARCAS
•

Maio de 1956

IN•11nn•nn11,

' Ternib n.° 725.876, de =1-12-1965
Companhia Usinas Naca- a - a •
• '
Guanabara

-

Têrmo n.° 726.882, de 1-12-1965_
Cheloia.Nas Ltda.
Vertiamuuco

Termo n .' ° 726.887. de 142-1965
FaigOritico Ibérico Ltda.
Rernarnbuc

made.ras para utensílios - domésticos,
malas de madeira, palitos, pratos, pipas, pinai, puxadores prendedores de
roupas, pàanhas, garlinnos e colheres
para sorvetes, palitos para . dentes, ta.boas de passar roupas, táboas de carne,
tonéis torneiras, tambores, tampas,
suportes da madeira

Frigorifico lberico

Cheí''o pZfe'3S

'Ltda.
,vome COmerca a

[Acua.
'Name- Comercial

.Têrnao n.'
de 1-12;1965 •
Cia. industrial Sulbrasileira de Bebidas
Rio Grande do Sul
--- =

Terra°. n.° '726.881, de • 1-12-1965
Laia
.. Comercial'
Pernambuco
•

Classe 41
Açúcar
Termo n.° 726.877. de 1-12-14455
Westfata Lanitada
Pertainbuco

Comercial
kapõ Lida.
• Nome Coinercial

WESIRIAA
Nome COmerc:al
Termo n.° 726.878, de 1-12-1965
Socintel — Sociedade de Instalações
Especiais Ltda.

-Termo ra° '726.881 de 1-12-1965 a.
IRECOL — Indústrias Reunidas"
Eletrotécn:ea Concórdia Ltda.
Pernambuco •

-

Socintel Sociedade de
Instata. ções Especiais
1.tda.:
Nome Comercia.
• Termo n.° 726.879, de 1-12-1965.
CEFILT — Consultores Engenharia
Frio Industrial Ltda.
Pernambuco

1 A IN O 1indústria Brasileira
Classe 42
Conhaque
Tétano ri.° 726.885. de 1-12-1965
%tange- Sociedade Técnica de
F.ngenharia Ltda.
Rio Grande do Sul

Coiltordia

tida

•

Alfredo

Ferande.s

COEiérCie S/A
Nome Comercia/
T.' rmo n.° 726.891, de 1-121965
André Paulo Franck
Rio Grande •do Sul

AP F
indústria Brasileira
Classe 19
Cavalos a

!bica de Engenharia

Termo n.o 726.892. .de 1-12-1965
Laticínios e Cereais S.A. Lacesa
Rio Grande do Sul •

Nome Comerciai
• Termo n.9 726.886, de 1-12-1965
- Pwritorlo Contábil Imigrante Ltda.
Rio Grande do Sul

awitinaO NAtA Doa

C121.1Z.E1P.0 DO
interãOã

~AI*
u11•1111

6. CZIKPOD

ta .0. mo

Nome Comercial

—
Termo n.° 726.888, de 1-12-1965
PLANISA
Planejai:natos Indastria s
t Serviços de Assessoria
Pernambuco

upaNe

IMIGRANTE

Classe 41
Manteiga

- In Ostsia firasifrira

Termo a.* 726.894, de 1-12-1965
Valor, — Comrri oe Representações
Limitada
Guanabara

• Class ell
Artigos, máquinas e instalações da escritórios e de s enho, não incluídos nas
classes 38 e 40
Têrmo n.° 726.890, de 1-12-1965
faladinex —• Madeireira, Industrial e
Exportadora S.A.
Rio Graide do Sul

terdi r Consultores

Engenh.aúe Frio Industrial .

L tda,

Indústria Brasileira
Indústria dramleira

, Termo' n.°- 726.880, de _1-12-1965
Importadora São Jorge Ltva.
Pernambuco`

Termo n.° 726.889. de 1-12-1965
Ala.edo Fernandes Comércio S.A.
Pernambuco

Soleve Sociedadt

-

"indá3lria

•Reunidas Eletrotécnica

'

•••nnn•

1-unitezçao feita de . acordo com o . art 130 do CoMgo da Propriedade tridustaiat a Da data da pubhcaçaO começara
iRki;" ; t1 , o ;,:a1/4), de 60 dias para o. deferimento do pedido ,Dorante . .Stt prasoi poderio apresentar
. suas oposições ao Departamento&
makuonal 0.. 1211Wriedade Industrial ague1es _que se. Julgarem prejudicados coin e • ee deeseae de reedated mim"

' Classe 38
Para distinguir impressos eni .,geral e

artefatosade "papel e papelão, aplicas,
bandejaS, de- papelão, blocos de 'papel.
cartaei comercias e de visita, cadernos.
copos ' de = papel duplicatas, envelopei,
fichas,' folhinhas 'e embalagens de papel
e papelão. guardanapos de pari, notas
promissórias, , papéis cle 'c 'artaa, papel
higiênico, 'vaiai de émbralho. Papei
almasso, papel de escrever pastas de
papelão, 'pratinhos de papelão

a" Classe 26
Ar
tefettos."'de madeira .-em geral: Argolas, alguidares. armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, .,. handelas, barris baldes,
batedores de carne, caixas, caixões.: caixotes, cavaletes, cunhas, cruzetas cubas,
caçambas, colheres. • natos para pies,
capuz para coz'nha, cabos para ferramentas ; Cantoneiras engradados, estrados: esteirinhás, estojos, espremecleiras.
ernbalageni ri' madeira, escada' fora
mas, .gaarnnass para porta-blocos
gaarnições . para cortinas, guarnições de

ss .,Prepar
-Aço em' brutoe...1- aa,TO
S
l-al‘ o, .aco
doce, aço para' tipos. aço fundido aço
Parcialmente trabalhado aço' palio, aço .
refinado. •
em
p arcialmente • trabalharia. shronze de
manganês; • broriee era pó. • bronze ' *rui
tn arra. em Fio. • -;+umbc em --brutn.
Pármaimenre . prep arada" . emana • nae-„,'
Fálico, •- cobalto ' 'mitonarciautiente
'trabalhado
. couraos. . astahho . bruto na
p armaimenre trahaisado ferro eni nrut,"
em barra, Ferro Ferre velho,
gusa em :bruto' ou parcialmente' trabalhado gUse • temperado g usa . maleável,
lAminaS de ' metal. 'lata .em ,• .tõlra iarão,
em . falha, latâo em chapas. latão em

PabBiattlk) falta dei agazclo. com o art. 130 do Código da . Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
-* iim."mur out~ do IQ dias para o deferimento do pedIdo. Durante dam prazo poderto apresentar tuas oposições ao -Departamenia,
ladOnal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a com:J.33.o do registro requerido
•
Termo 11. 9 726.910. de 142..65
4.urelianO . Machado Lima •-• Guanabara

Tênno n.° 726.920, de 1-12-65 .
Edições Dado Ltda.
Guanabara

trinpo n.° 726.914 de 142-65
Antonio Lopes de Me-leiros
•Rio Grande do Nor*.i

05$

RIGINAL,
Cafe 'torrado ,e",•moido.-•
.• - Classe 32
Trinos as: 726.915 •e • 726.916, ..de •
Para distinguir: , Almanaques, agendas,
Fit:co S. A. .1 --....COnsórCio FiganCeifo, anuários, álbuns impressos, boletins caCrédito: ' Finan ciaMento e ,InVestiMentas tálogos, edições impressas, revistas, ór•
gãos : de publicidades, programas radio• • •••
fônico, rádio-televisionadas, peças tea•••Guaiá-lára
•
•, traiS e cinematográficas, programas
• .
circenses
Termo n. 9 726.922, de 1-12-65,
, • Edições _Dado
.
. Guanabara

Gla:.SJ.. 50
(..Perações , 'cie" crédito: 'financiamento e
investimentos
Classes: '33 e 50
,(2asse
Sinal de propaganda
uma .
fanniveutica Inctca• ' da no , tratamento da lues'
Terino n. 9-• 726.917_, de 142-65 ••
•
Classe 32
Suis .r..• Brasileira -.Importadora e
•
Termo' n. 9 726.912, de -1-12-65
Para disUnguir: Almanaques, agendas,
A..
Exportadora
S.
ola
c
Pecuária"
S.
A
j
land
Agri
FCa
anuários, álbuns Impressos, bolet:ns. Ca=
_ GUauabara.
tálogos, edições impressas, revistas, órGuanal-ara
,
i jos de públicidades, progiamas radiofônicOs, rádio-televisionadas, peças teatrais' e cinematográfica& programas

PROdIDA 1,FORLAND
A experiencia trances?
A serviço- da agricultura
Brasileira:
'
Ciasses: 2: 7.e 45
Expressão de propaganda

Termo .9 726.913' . d.:Telev sões e
Rep-nentaões
• • Einissoras "Reteve" S/C
• Guanabara

AGFA -:GEVAERT

Classe 1 Substnciaé _e preparações quimicas usa:.
. Classe 32 •
Para distnguir: Almanaques, agendas; das nas indústria, na fotografia e nal
anuários, álbuns impressos, boletins , ca- análises -; qUicnicai; substancias e pre
parações qumicas anti-corrosivas e
tálogos, edições impressas, revietas, órI
gãos de publicidades, programas radio' anti-oxidantes .
fônicos, rádio-televisionadas, peças teaTermoii. 9 .726.924. de 1-12-65 .
trais e cinematOgráfIcas. programas
Auto Reparadora'.' Mallet Ltda.
• circenses
' Guanabara
Têrmo ri.° 726.921, de - 1-12-65
' EdiçtSes Dado Ltda.,
Guanabara

Termo -n.° 726.911, de 1-12-65
Produtos Farmacêuticos Fiisergica
Guanabara

Térmo n.° 726.919, de 112-65,
A fa-Gevaert S. A. Produtos Foto-. gráficos " • Guanabara

.
.
1:.-•2:65'
726.923,'.
Têrmo
'Walter • Balsitnelli
São 'Paulo
, • .
Indústria Brasileira.

". fiRCIRROGACÃO

• ,
,,
Clas;.:e
, Essenc'as ,, trutas. :pós .para --pudins
sOrVite-s'f, soluçÕ...s . ..para' fabricação

.

•
•

Casse 21
Para 'distinguir: Veiculos e" suas 'partes
integrantes:, Arai para •bicicletas, .automóveis. autó-carninhões, aviões. amor-,
-ecedores. -alavancas de câmbio. bate'os„
'xeques.' braças 'para veica..1.1;
as, carrinhos de mão . e carretas. ce,m1-. •
lhonetes. carros ambulantes,- camin'aões. .
carros,- 'tratores.: carros-berças ,carros . , '
anques; carros-irrigadoes, ,tarros.' carciroçaa.',carroceriaa./ • chas:iii. -;
uiares para ; veiculai: cubo -de VelCulos.,,,,
orrédiços para veicalos.' direção.
rolantei: eleadores para pasiageiros e para. cara,'.
engates para carros, eixos • de direção..
para veículos.- puidão,
'reicts'. • fronteiras para,
molas.
• nocomotivas: lanchas.
.notocicletas. motocaigas.- moto - turgbes;"
' para-chogueá,..
naniyelas. *navios. Ónibus
9ara-1amas; •-para-brisas. - pedais pantões.
odai para bicicletas., raios r:tr•a
; as. - reboci ix: rachadóres"` . aai• a veículos, • •
Iodas para veículos. selins. tirantes - para veiculas. vagões: yelacipen
tes, varetas de' contrôle da . ',Ittogadoz. e
scelerador.- tróleis. troleibuS varaes'. de,
•
carros. toletes . oara 'earrcis
-Termo '11. 9 726.925, de 1-12-65
Agadeama S. A. Produtos Quimicoi
São Paulo ,

AGAPÉAMÁS.
Á,
. .
PRODUTOS QUÍMICOS
Nome comercial •
; Termo n.° 726.927, àe 1-12-65' _
Bar e Restaurante 'Xuá. Ltda. :
. Goiás

726.918, • de. 1-12-65
7I110
Wyzon Farmacêutica, 13a.
GUanabara

IrERcoL

PRORROGAÇA0

33 e 38
-Is
Ci aSs?s '32,,
•cumercial

Um produto 1,..n-maceddro.

,

Nome .comerc:e1 '
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1 MARCAS
, .

pubit.oa kits

D

maio de 1966

EPOSITADAS
TAD.AS )

~reto una o art. 130 do Código da Prewledade Industrial. Da data da publiCação¥começará a
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Termo n,9 726.926, de 1-12-65
Agadeama S. A. Produtos Químicos
São Paulo

Termo n.9 726.931, de 112-65
Fotogravura do Sul 'Ltda.
- Rio Grande do Sul-

Termo n.° 726.934, de 1-12-1965
Capesul Comissões e Representações
' Limitada
.
Rio Grande do Sul
•

dcb
O •

CAPESUL
JORNAL DA PRODUÇA0 1

Classe 50
Comissões e representaçoes

i

014 ,3 ban cp‘l
. Classes: 1 e 2
Indtistrta e comércio de substâncias e
• preparações químicas usadas na agricultura, na indústria, na horticultura,
na veterinária e para fina sanitários
Termo ni 726.928, de 1-12-65
Pirineus Construtora Imobiliária Ltda.
Goiás

Termos ns. 826.936 a 726.938, de
.
1-12-1965
Indústria de Adubos e Rações Nossa
Senhora de Fátima LtdaBahia

Classe 32
Jornal
Termo n.° 726.932, de 1-12-1965
Auto. Piratini Ltda.
Rio Grande do Sul

BRAS.
'Classe 2
Adcbos
Classe 41
Rações balanceansa
4
Classe 50
Impressos, timbre se propaganda da
firma em geral

PIRATIN

Termo
, 726.939, de 1-12-1965
Indústria de Adubos e Rações Nossa
Senhora de Fátima LtdaBahii

Classe 21
-N
Veículos e suas artes integrantes

Nome comercial
Termo 11. 9 726.929, de 1-12-65
Belchior 'Ferreira de Castro
Minas Gerais

Termo n.9 726.933, d el-12-1965
Nova América Distribuidora de Livros
Limitada
Rio Grande do Sul

(CAFÉ MAR NEGRO
40'

Classe 41
Produtos de sua torrefação a moagem
de café, ou seja: café torrado e nichtlo

• Classe 32 ..
Livros em geral

Termo a.9 - 726 .930, de 1-12-65
• Célia Fechei de Freitas
Rio Grande do Sul

Termo n.9 726.935, de 1-12-1965
Soma Engenharia • Ltd7 •
Bahia

INDUSTRIA DE ADUO
E RAZOES NOSSA
• SENHORA DE EgtTIMA
LTDA
I Nome Comercial
Termo n.° 726.940, de 1-12-065
' Soma Engenharia Ltda.
Bahia
r soma engenharia ttde.
, e l etricidade e

tudrautios

Nome Comercial
Termo a.9 726.941, de 1-12-190
Soma Engenharia Ltda,
Bahia

Soma Engonhada

Termo n.0 • 726.944, de 1-12-1961
Inácio Genuino ca Silva
Bahia
- FABRICA

DE MOIAS
SANTO ANTONIO
SALVAO0R-BAHIA
- Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Têrmos ns. 726.945 e 726 .946, de
1-12-1965
Inácio Geunino da Silva
Bahia
lasse 11
Mo/as

•MOLAS'
SANTO ANTONIO,:
IND.-BRAS
Classe 50
Impressos, timbres e propaganda da
firma em geral
Termos as. 726.947 e 726.948, da
Livraria Pindorama Ltda.
Bahia

PIN DO RAMA'
IND.- BRAS,
• Classe Si)
Impressos, timbres e propaganda da fie.
ma em geral, inclua:ve letreiros lung.
hosos e placas
Classe 38
Para distinguir Impressos em ,jjeral,
artefatos de papel e papelão, aplica;
bandejas, de papelão, blocos de pa
cartões comerciais e de visita, caderno;
copos de papel, duplicatas, envelope;
fichas, folhinhas e embalagens de papd
e papelão, guardanapos de pael, no
p romissórias, papéis de carta*, p
higiênico, papel de embrulho, p
almas°, papel de escrever, pastas
papelão, pratinhos de papelão
Têrmo o,0 726.949, de 1-12-1964
José Rodrigues de Souza Cia. Lide
Pernambuco

SALVADOR BA.
. Classes: 6, 8 e 33
Titulo de Estabelecimenta
'termo n.° 726.942, de 1-12490
Lemoe Santos Cia.
• Bahia

Classe 50 •
Classe 50
Representaçõos, publicidade, agencia- Impressos e propaganda da firma em
geral, bem como timbres, letreiros
mentos, promoções publicitárias . e columinosos e placas
missões em geral

\

Classes: 11 e 50
de Eattebelecimmill

Classe 41.

Tortefe¡go e moagem de MI

4

•

F,,,P feda fAlt,

,

ct.cons o are.. It1P . do .

xtã"lh....6-15
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%Wel e pra
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-• - •

Térino ti. 9 :726.943,- de -1-12-1965-'7
Livraria Pindoram aLtda. .
Bahia

R/RARA
PINDORAMA
TDA.
orne Comercial .
Termo' n.9 726.950, de 1-12-1965,
Carlos Leite Maai
Pernambuco
_
-

.

Termo n.o 726,954, de 1-121965
Thor Engenharia S.A.
)
Guanabara

". 'Classe 50
"..), Inipressoi pata uso da i-equerente:
'Termo n.9 726.955, - de 1-12-1965
Artes 'Gráficas Imperial, Ltda.
Rio de Janeiro',

t40V0 H1&
Classe' 50.
Impressos para cso da requerente

Terino n.9 726.957, de 1-12-1965
N S Importação e . Exportação Ltda.
Guanabara

.
Classe 8
Aparelhos eletrônicos e ingeral
Termo' n.o 726.958, de 1-12-1965
Barbearia Monte' Sinai Ltda.
Guanabara
-,,

; Tenro n.9 , 726.952,, de 1424965
Posto Sã °Luiz
Ltda.
,
Pernambuco

,
- Nome çomersial

Clas,se 48
Agua de 'colónia, água de bleze, loção
para barba,,
extratos; Óleo
para cabelo:
Termo n.° 726.961, de 2-12-1965
Distribuidora de Bebidas N. N.- Ltda.
•
São Paulo

Glasse' 42
,
Para distinguir: Aguardentes, - aperitivos, atriz; bitter, braridy, conhaque. ter.
vejas, fernet, genebra, gin, kuirel, licores, nectar, punch - pipermint, rhum,
sucos de frutas-sem álcool,,yinhos. veriiiiantes.T yinhos
montli, vinhos
quinados- e whisky

-

; Termo n.o 726.969,..Se- 2-12-1965“
. Tecido& Nova Era Ltda.

VIIMED/3

77.-1e."&mo•.n.° 726.956, de 1-12-1965
Predial Novo Rio Ltda. Administração'
e Procuradoria
•
Guanabara

termo n.° 726:951, de 1-12-1965 •
Comércio e- Represntações Pereira
námitada (CORPEL)
Pernambuco
; •,

Termo n.° '726.959, de 2-12-1965
Viação Vinhedo" Ltd, •
São Paulo ' ""-

NOVA ERA

Blrsa,si3leirã;
3
In d.... ,Cae

Classe 50,, ..
'Impressos em geral

Classe 31
Revista

; !", :,

,Transporte rodov:ário de passageiros,„
" Termo n.9 726.960, de 2-12-1965
Riotex Ltda. Malhas e Confeccões
•

'Classe 23
Tecidos 'em -gral
•

726.971;. de 242-1965
:EAtAelà. do Sul — ,Inerm:poradora e
Imobiliária" Ltda:-.--'
SSC, Paulo';'

EDIFICIO
PRIOTAS
Para- distinguir: Artigos , de -vestuários
roupas feitas em geral: 'Agasalhos,
S . Paul o-C apita1
aventai, ' alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões,' boinas,' babadouros, bonés, capacetes, Cartolas, cara : .Classe .33
puças; . casacão, .-.,coletes, capas, '.chales,
Titulo
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
Termo- n 726972, de ;,2,12-1965de senhoras,e de crianças, _calções: ca,l- FerracO S,ociedOde
:de Corretagem
ças, camisas,"-- camisolas, - - camisetas,
•,•
LiMitada
cuecas, ceroulas, -colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharSão
pes, fantasias, fardas para 'militares„ , colegiais, fraldas; galochas, -gravatas, gor'ENE A Ç
ros, jogos dt lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, , lenços, mantóa, ,meias,
Brasilei ra
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, ma. .
(cuia palas, penhoai pulover, pelerinaa
peugas, pouches, polainas, pijamas,' puClasse li,
nhos, - perneiras, quimonos," regalos, Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
robe de chambre, roupão, sobretudos, cutelaria em :geral e :outros artigos. de
iuspensOrios, saídas de banho, sandálias, tnetal, a saber: Alicates. -alavancas, arsueteres, shorts, sungas, stolas Ou slacks. mações- de metal, abridores de latas. toucas, : turbantts, ternos, ,uniformes . arame liso Ou farpado, assadeiras,. açucareiros; brocas; bigornas, baixelas.
e vestidos
bandejas, bacias., baldes. bombonieres;
-• Termo n.9 726.962, de 2-12-1965
bules; cadinhos, cadeados,' castiçais, CO.'
Rematei Representações de Materiais lheres para pedreiros, _correntes. cabides,
Elétricos Ltda.
chaves; cre-mones,- chaves de parafusos.
São Paulo
conexões para encanamento; colunas,
caixas de metal para portões, canos de
REILLTEL.
Metal.; chaves de,fenda, chaves inglesa, .
Ind.: Brasileirà
cabeções. canecas. ,.copos.' cachepots,
centros, de mesa, coqueteleiras, caixas''
para , acondicionamento de • alimentos,
Classe 8
los, condensadores, lâmpadas, reatores calderões. - caçarolas; - chaleiras.'cafeteiras,•_. conChas.- condores; distintivos, do- ,
e transformadores' ,
liradiças; enxadas.. enxadões.. esteres.
"
, 2-12-1965 engatea 'esguichos, enfeites para arreios,
Termo n.o 726.963,
estribos, ',esferas para arreios, espuma.
'Eletrônica Soertec Ltda
'
deirea: formões. foices, ferro para cortar
eapitn;"-ferrolhons. facas, , facões„. fecha..
Sao Paulo -duraA, ferre comum a carvão.-„,/ruteiras, ,
.funis,.. fôrmas para doces, 'freios para
SOERTEC
estradas de ferro, frigideiras:- ganchos,
Ind.étrasileira'
grelhas, garfos.. ganchos 'para 'qudros.
gonzos para; carruagens; insígnias; ,31.
-Classe 8.
mas. Lainirma, licareirOs. latas de lixo:
Aparelhos de rádio e aparelhos de
/arras; machadinhas, molas para porta,
'televisão
molas ' para venezianãs. martelos, mar.
retas, matrizes; navalhas puas„ pás, are"Termo n.°, 726.964; de 2-12-1965
gos, parafusos,_ picões, ;. porta,gelo;
Supermercado Lidei de, Carrão Ltdai seiras,. porta-Dão, porta-joias, paliteiros,
panelai roldanas, ralos para pias, rabi.;
- São Paulo
tea, -regadores; serviçõs de chá s café,
serras,' serrolis, sachoà secarrolhas; te- soaras,' talheres, :talhadeiras. torqueies,
tenazes, travadeiras, -telas de arame, tot
atiras. trincos: Cubos .para anmanamento,
trilhos vara portai dê eOrrea taças;
Classe 41
vaveasas turibulos: 'VasOs, Vasilhames,' '•
Substâncias alimentícias

'Agent,.
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Tèrmo n.° 726.966. de 2-12-1965
TASP — Turismo Aéreo São Paulo
Limitada
São P.mlo

TASP
Classe 3b
Impressos e passagens
Térmo :I." 726.967, de 2-12-1965
— Indústria GráSca Ltda.
São Paulo

m.m.r.
Classe 38
Impressos, papéis e seus artefatos
Tiornio n.o 726.968, de 2-12-1965
Indústria de Artefatos de Alumínio
Regis Ltda.
São Paulo

Termo n.• 726.965, de 2121%5
D:strilm:dora GuarneK Ltda.
São Paulo

Classe 11
Baterias e artefatos de cozinha
Termo n.' 726.970, de 2-12-1965
Indústria. Representação e Comérc:o
Agro-Pastoril Ltda.
Sá2 Paulo

1RCA
Classe 41
Sais minerais iodados, integrativos
polivitaminlcos para o gado
Tèrmo n.o 726.973. de 2-12-1965
Estrela do Sul — Incorporadora e
Imobiliária Ltda.

EDIFICIO

NILZA REGINA

3.Paulo—Capital
Classe 33
Titulo
Termo n.o 726.974. de 2-12-1965
Livraria "Guatapará" — Rr. Henrich
Vrit, Limitada
São Paulo

**GUATAPARÁ I*
Classe 32
•
Livros, estampas e gravuras artísticas
aio geral •

Trino n.° 726.981 de 2•12-19t.)
BeAon Comércio e lndústri ade•
Calçados

Classe 48
Artigos e produtos 0. toucador
Térino n.v 126.975, de 2-12-1965
Comerz.-ial e Importadora Porangatu
'Limitada
São Palilci

BRION
IND. BRASILEIRA

DSLICIOSO
Classe 11
Arroz em geral
Térmo n.° 726.976, de 2-12-1955
• Modeira, Maniato Ltda.

AMAMÁTO

Classe 36
Calçados
Têrmo n.' 726.982. de 2-12-1965
Transvag Transportes Limitada
São Paulo

TRANSVA0

Classe 4
Madeiras em toras e especialmente
serradas

Classe 33
Emprèsa transportadora

Termo n.v 726.977. de 2-12-1965
Alplast S.A. — Indústria e Comércio

Tèrmo n.o 726.983. de 2-12-1965
Testi! Jers-Nyl Ltda.
São Paulo •

ALPLAST
Ind. Brasileira
Classe 28
Artigos da classe
Têrmo n.° 726.978, de 2-12-1965
Alplast S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

ALPIAST
INDUSTRIA E
COMERCIO
Nome Comercial
Têrmo n.o 726.979, de 2-12-1965
Indústria e Comércio Alcobrez Ltda.
Classe 11
São Paulo

ALCOBREZ
Ind. Brasileira
Ferramentas
Têrmo n.• 726.980, de 2-12-1965
Indústria e Comércio Tr:pac de
Produtos Frigoríficos Ltda.
São Paulo

BRASIL-TRIPA1

726.955. de 2-12-1965
Térmo
An.t.:.eto de Moolhães Fernandes
•
.514)
"TA-NN"
Ind. Brasileira.

GUARREX

Ind. Brasileira

ItSOIS

1

.JERS-4T1..
Ind. Brasileira

Classe
Rádios
Térmo n." 726.987. de 2-12-1965
nmulattlia Sul Americana de Tabacos
Socied.ale Anônima
São Paulo

"MALIBU"
Ind. Brasileira
(,;as,e 44
Tabaco manufatura ou não, artigos
tumantes, exceto papei (classe 38), e
saber; Acendedores de cigarros, charur
tos. aromatuadores para fumantes, bolsas para turno, tabaco e rapé, boquilhas.
cachimbos cigarrilhas, cinzeiros; filtnla
para, piteiras, fosforeiras, turno manufaturado ou não; isqueiros; porta-charutos. palha para cigarros, piteiras. pooteiras de cachimbos e porta-cigarros
Térmo 11.0 726.988. de 2-12-1965
Casa de Móveis D'arte Oinegue Ltda.
Slo Paulo
"D'ARTE OINEGUE

Ind. Brasileira

Classe 10
Móveis em gera,. de metal, vidro. de
aço. madeira. estofados ou da indosive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e oara roupas
usadas. almofadas, acblchoadoa para
móveis, bancos, balcões. banqueta&
bandejas domiciliares. berços. biombo&
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
ocra sala de sentar e sala de visitas,
Têrmo n.° 726.984, de 2-12-1965
xmlnatos para sei-rico& tardia: • praia.
Indústria de Calçados Ar:aci Ltda,
:oniuntos de armários e gabinetes para
São Paulo
:opa e cozia-Sie. camas, cabides, cadeiras
liratórias, cadeiras de bar:inço, caixas
"ARIACI°
le rádios colchões, cacheies de abolei&
Ind. Brasileira
Espermas, divisões. &varia. ~Suas
Is madeira, espreguiçadeiras. ~rival&
lhas- estantes, guarde-roupas. mama.
Classe 36
mezinhas, mezinhas para rádio e televiCalçados
:no. mezinhas para televislio, moldaria
— firmo .n.° 726.986, de 2-12-1965
sara quadro& porta-retrato& poltronas.
Manufatura Sul Americana de Tabacos poltronas-cama& prateleiras. portadsaSociedade Anónima
roeu& sofás, sofás-cama& travesseiros e
vitrines
São Paulo
Térmo n.o 726.989. de 2-12-1965
ACIL — Auxiliadora Cultural de
"CORINTIIIÂNS"
Incentivo à Leitura Ltda.
Ind. Brasileira
São Paulo

Classe 23
Tecidos em geral. tecidos para cenfec;ões em geral, para tapeçaria e para
Artigos de cama e mesa: algodão. alpa.
ca, cânhamo, cetim, caroá. casemiras;
fazendas e tecido* de li em peças,
luta. lersey, linho; nylon, paco-paco,
percallne. rami, rayom sada natural tecidos plásticos, tecidos impenneabilizan-

Classe 44
Cigarros, acendedores para cigarre*
aromatizado, para fumantes, bolsas para
IND. BRASILEIRA
Fumo, bolsas para rapé cachimbos, carteiras para fumo, charutos, cigarreiras.
cinzeinas, estojos para cachimbo, filtros
.
Classe 41
para piteiras, fosforeiras de bolso. isCarnes em geral* linguiças, lombos, quatros. parta para cigarros., piteiras,
mbrtadelas. paios, presuntos, salames, ponteiras de Cachimbos, porta-cbrutos.
salsichas, tripas e xarques
rapé, sacos para fumo

"MIL"

Ind. Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletin& ca.
dlogos, edições impressas. revietas, órgãos de publicidades. programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças. teatrais e cinematográficas, programas
circenses
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Térm on.9 726.991, de 2-12-1965
Comércio e Representações Brasvendas
•Limitada •
São Paulo

Termo n.° 726.995, de 2-12-1965
Magazine Papá 'Ltda.
São Paulo
r

• "NÃO"
.nd. Brasileira

"BILLSVÉNDASt.
Ind. Brasi I. eira_

• .

Classe 33
Representações . .
Têrmo n.° 726.992, de 2-12-1965
Visitem Chops e Aperitivos Ltda.
São Paulo
,

"TINTEM"

-

Ind.. Brasileirl

Classe 15
.
Para distinguir: Artefatos de ceâmica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
aso caseiro, aparelhos de chá, de café,
de jantar, serviços de refrescos e de
1)ebidas a saber: abajures' de lampião,
ucareiros, apanha-moscas, bacias de
tr:na, bandeijas, banheiras, biscoiteiras
Edes. botijas, bules, cafeteiras canecas
xistiçais, chavenas, centros de mesa,
konipoteira, cubosê,_descansos - de porcelana, escarradeiras, espremedores, filtris
garraSos, globos, jardineiras jarros, jarrões, lavadedos, lavatórios leiteiras, maçanttas de porcelana, mantaguelras, molheiras, moringas, palite:ros,
pedestais, pias, pires; polvilhadires;
porta-facas, potes, puxadores, receptáculos, saleiros; serviço de chá; taças
para café, travessas, terrinas,-- orinóis,
vasilhas, vasos sanitários e xícaras
• Classe 42
retino n.9 726.993, de 2-12-1965
Bar e Lanches Extrernenho Ltda.
• ião Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e ' roupas !citai em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas,' babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cara
puças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, 1. chapéus, cintos,
cintas, - combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal,
cas, camisas. camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Saias, casacos, crinelos, dOininós, acharpes, fantasias, fardas para militares, coregiala, fraldas, galochas, gravatas gorros, jogos de 'ingeri% jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mante4,- meias,
malta., mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, puloyer, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu•
Ilhoa, perneiras, quimonos, regalos
robe de •chambre, roupão,' sobretudos
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, atolas ou ;Maks
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
.
Tênue) n.° 726.996, de 2-12-1965
Funcional Publicidade Ltda.
São Paulo

"BOLIORELAR
Classe 49
Boliche
Tênno n.° 726.997, de 2-12-1965
Irmãos Jorge :Abi Rached
•

"EXTREMENHO"
End. Brasileira

São Paulo

" TR1-66-"
Ind. Brasileira,

Cl;sse 41
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Lanches de mortadela, presunto, salsi- açúcar, alimentos para animais, amido.
chas, roz-bifes, queijo e churrascos
amendoas, ameixas,. amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeiTermo n.o 726.994, de,-2-12-1965
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
Grãfica Barra Funda Ltda.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
São Paulo
café em pó .e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelis, chocolates, confeitos, cravo
"BARRA FUNDA"
cereais, cominho, creme de le:te,'cremes
' Ind. Brasileira
alimenticios, croquetes. compotas, cazigica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para' . alimentos, colorantes,
Classe 38 Para distinguir impressos em geral, e chouriços, dendê, doces, doces de, fruartefatos de papel e papelão, aplicas, tas, espinafre, essências alimentares, embandejas, de papelão, blocos de papel, padas, ervilhas, enxovas, extrato de toecartões comerciais e de visita, cadernos, mate, farinhas alimentícias, favas, fécopos . de papel, duplicatas, envelopes, culas, flocos, farelo-, fermentos, feijão
fichas,' folhinhas e embalagens de papel figo4 frios, frutas sècas naturais e crise papelão, guardanapos de pael, notas talizadas, glicoses goma de mascar, gorpromissórias, papéis cie cartas, papel duras, grânulos, grão de bici, gelatina,
higiênico, papel 'de embrulho, papel goiabada,- geléias, herva 'doce herva
-Insasso, papel de escrever, pastas de mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leIte era p6, legumes em
papelão, pratinhos de papelão

conserva, lentilhas, linguiça; louro, massas alimentícias, mariscos, , manteiga,
margarina, marmelada, macarrãi, raas;.
sa de. tomate, mel e melado, inata, massas para mingaus, molhos, miluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada,- no- .
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios, pralinés pimenta, 'pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, Pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, 'requeijões, sal, sagú, sardinhas,
sanduíches, sorvetes, saci de tomate c de
frutas, torradas, tapioca, , tâmaraS, talharim, .tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
loucinho e vinagre

"BONN"
Ind. Brasileira
Classe -8

Rádios
Têrmo n.9 - 727.001, de 2-12-1965
Fra; visco de Paula Frechi
São Paulo

"JESUS A LUZ
11
- DO MUNDO
Ind. Brasileira

Termo n.'
. de 2-12-1965
Di Calçados Ltda.
São Paulo

Classe 32
Pára diJtinguir: Almanaques, agendas,
- anuários, álbuns impresso, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses

"DI"
Ind. Brasileira
Classe 36

Calçados

Termo n.° 727.002, de 2-12-1965
Vintem Chops e Aperitivos Ltda.
São Paulo

Termo n. 0 726.999, de 2-12-1965
Francisco D'Anton::
São Paulo

"TASCA"
Ind. Brasileira

Termo n..° 727.000, de 2-12,L1955
Rádio Bonn Ltda. ,
São Pauli)

.

Classe 41,
Alcachofras, aletria, - alho,' aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
ãrroz, atum; aveia, avelãs, aze:te azeitonas, banha, bac'alhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e 'em pó, cacau, carnes,- chá,
caramelis, chocolates, Confeitos, cravo
cereais, cominho, creme "deleite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, eangica, coalhada, castanha, cebola, condi-.
mentos para alimentos, ' eolorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toêmate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão
figos, frios, .11.1ras secas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos. grão de bici gelatina,
goiabada. geléias, 'herva doce Serva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, Legumes em
conserva, 'lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrãi, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, miluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, oval,
pães, paios, pralinés pimenta, , pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petít-poia, pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga, sardiaiss,
sánduic.hes, sorvetes, suei de tomate e de
frutas, torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, Metas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
almicinho e vinagre -

fle

"TONNY".
Ind.-Brasileira
Lanches d alich, mortadela, 'presunto, queijo, ' salsichá, roz-bifes churrascos
pimentões e biringelais recheadas, batatas fritas, maionezes, rizotos lasanhas,
macarronadas; pizzas, gnochi bife .a
churrascos
Termo n.° 727.003, de 2-12-1965
Industrie de Artefatos de Metais
Copam Ltda,
São Paulo

COPAM
Irld. Brasileira

Porcas, para çcsos, arruelas de metal.,
rebites, pepinos, pregos, arames lisos e
Termo n.6 727.004, de 2-12-1965
Panificadora Paulicéa Ltda,
- São Pali'.a

.10AULICEA Ind. Brasileira
Classe 41
Substâncias alimentícias pan:ficadas, no.,
tadamente pães, biscoitos, bolachas, bolos broas, doces e confeitos
T'Zrrno n.o 727:005 de 2-12-1965
Oficina Santa Izabel Ltda,
São Paulo

SANVA IZABEL
tnd. Brasileira,
,• Cla.sse' 40 '"

Móveis • em geral, de Metal, .vldrO,
aço,- niadeira, -estofados 'oti . não, inclusive Móveis 'pira. escritóriós: 'Anuários,
armários para banheiro e para • roupas
•

.

a
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- usadas, altnofadbs, acolchoados para copa e cosinha, camas., cabides,' cadeiras
móveis. bancos, balcões. . banquetas.' giratórias, Cadeiras de balanço, caixas
'bandejas domiciliares, bénos. biombos, de rádios,, colchões, Colchões de molas,
'cadeiras, • carrinhos para, chá e café, dispensas, divisões, clivam& discotecas
.:conjuntos para dormitórios, conjuntos de, madeira, espreguiçadeiras.. , eSCrivanipara sala de jantar e sala de 'visitas, nhas„ estantes,. guarda-roupas, mesas,
,Conjuntos para terraços. jardim e praia, mesinhas mesinha, para rádio e televiconjuntos, de armários e gabinetes para são, mesinhas' para televisão, molduras
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras para quadros, porta-retratos, poltronas,
giratórias, cadeiras • de balanço, caixas poltronas-camas, prateleiras, porta-chade rádios, colchões, Colchões de molas, pei:4 sofás, sofás-Camas, travesseiros e
dispensas, divisões, clivem& discotecas
,, vitrines
de madeira, espreguiçadeiras. 'escrivamabas, estantes, guarda-roupas, mesas, \ Termo n.° 727.010, de 2-12-1965.
mesirlias mesinhas para rádio e televi%sio de Serviço Amanti Lida.
são, mesinhas para televisão, inoldwas
para quadros, porta-retratos, poltrcnas,
1
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha-1
ALIANTI
véus, sofás, sofás-camas. travesseiros e)
•Brasileirt
vitrines
' • •
.
.
Termo o. 9 727.006, de 2-12-1965
.
Classe 47
Padaria e Confeitaria Rosimar Ltda.
Combustíveis e lubriliCantes
•
São Paulo
Termo n.9 727.011, de 2-12-1965c
Auto Equipamento Robi-T-ma.
,São Paulo •
ROSIMAR•
„
Ind. Brasilsit

ROBI
Ind. 'Brasileira

Classe 41
Substância salimenticias panificadas, nta:
1-tadatnenie: pães, biscoitos, bolachas;
.doces, broas, doces e confeitos

•
•

Classe 21
Acessórios para veículos

rermo n.° 727.007, de 2-12-1965

•

COVEL — Comercial de Veiculos
Limitada
São Paulo
COVEL

Ind. drasileirá

".

;Termo n.° 727.008, de 2-12-1965
"Mawy" Comercial Lida.
•
São Paulo
-•

-

- ••

,

Classe 17

Canetas, lapizeiras, máquinas e

Instalações para -escritório

•
.

• Termo n.° 727.009. de 2-12-1965
- Litoral -- Indústria do Imobiliário Ltda.
São Paulo

•

•

LITORAL:1'
Classe 40
bldlicia ; em geral, de meta!, viaro, de
aço, madeira, ,
ou não, inclu•sive móveis para , escritórios: Armários,
armários -para banheiro e para roupaÉ

usadas, almofadas. acolchoados • para
bancos. balcões,: banquetas,
- bandejas domiciliares, Jberços, 'biombos:

k.adeires, carrinhos para chá é café,
conjuntos para . dormitórioa, conjunt
para • cala de jantar e sala de: visitas,
n
Majuntos
paia terraços, tardia 'e praia,
:conjuntos de armários e gabinetes para

•

Tecidos Império Ltda.
•
São Paulo

.:.
..

"IIIPERIO"
. .
Ind:.:Brasileira
.
..• •• . (Classe• 23

.
.
Paia distinguir: 1 ecidos em geral. te.
eidos párá confecções em gani, para
tapeçarias e - para . artigos de cama e
mesa: Algodão;a1pacu, canhamo. cetim,
caro& caseniiratt, tazendai e tacadas de
ie 'em peças, juia.' •iersey, 1inho nylon»
oaco-paco, percáline, Canil, rayon, seda
,•
-. 'e vestid,m
••

• .Termo n°, 727.018. de-.2-l2-1965
Beta Industria1e Comértio S.A.,
São Paulo

-

•sISOPLAC-n
Ind. Brasileil.
. Classe 8
-

Isotérmicos
• Terra on.9 •127.019, de 2-12-1965
"Camachos" Indústria e Comércio de
Aratosr de Cimento Ltda.
São Paulo

armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados' para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e caf&
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitai,
conjuntos para terraços,- jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, • ..abides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
disfieneas. divisões,. &vens, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanie
:lhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesiutas, mesinha, para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, poria-retratos, 'poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, parta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.0 727.021, de 2-12-1965
Sla\Bran Representações e Comércio
_ Limitada
São Paulo
•

NSIN—BRAN"
Ind. Brasil ai ra
•
'

• linCMICHOS"
1nd...brasileira

Classe 33,
Representações

Termá 2. 9 727.022, de 2-12-1963
Termo n.° 727.012, de 2-12-1965
Adalberto Zannoni de Brito
Indústria de Aparelhos Conaut Ltda.
São Paulo •
.
passe- 16
São Paulo
'
Para
distinguir,
Materiais
para
construI
"
OCE.Aki
O"
r1.,
ções 'e' decorações: Argamassas, argila,
Braaileira
areia, azulejos, batentes, balaustres; bloCONAUT
cos de .cimento, blocos para pavimenta,.
Ind. Brasileira
Classe 49
calhas. cimento. cal. cré, 'chapas
—
Varas de pescar, anzol; linha para
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, cabeais dágua, •
pescas
Classe 8
caixas de descarga para etixos, edificaInstrumentos de prcisão
Termo n.° 727.023, de 2-12-1965
•ções prcmoldadas. estuque, 'emulsão de
base asfáltico. estacas. esquadrias, estru- Ba re Restaurante Bom Paladar Ltda,
Termo n.9 727.013, de 2-12-1965
turas metálicas ripara construções, lame"•
Matadouro Castelucci Ltda.
São Paulo
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
•
São Paulo
•,
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas; masBOM PALADAR*
diáTELuccl
sas para revestimentos de paridas, maInd. Brasileira
Ind. B rasilelra •
deiras para construções, mosaicos, produtos de base 1asfáltico, produtos para
Classe 41
_ Classe 41
tornar •mpermeabilizantes as , argamas- Lanches de mortadela, presunto, queijo,
Bovinos e sitinos abatidos
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- ' salsichas, roz-bif e churrascos
gulho, produtos betuminosos, impermeaTermo . n.° 727.015, de, 2-12-1965
bilizantes líquidos ou sob outras formas
Termo 11.° 727.024.- de 2-12-1965
• Panificadora e Confeitaria Nova
para revistimento e outros como na paIndústria e Comércio d Artfatos de
•Larlarlo
Ltda.
•
•
•
vimentação, peças ornamentais de ciMetal e Ferro Maly I tda.
•. .
mento ou gesso para tetos e paredes,
• São Pauli> ,•
papel para forrar, casas, massas antiSão Paulo
'
•
,
ácidos para usO nas construções, parquetes, portas.k portões, pisos. • soleiras
para , portas.- tijolos, tubos de c•onereto.
"IdARLY"
-••
'Ind.Brasileira
telhas, tacos, tubos de vintilaçào. tan.•
•
- • •
ques de 'cimento, vigas, vigamentos e
•
•.Classe 11
.
vitrõs
. . .
:••
Para distinguir: Ferragens e artigos: de
-netal. a saber: Alicates, alavancas. arTermo n.° 727.020, de 2-12-1965
naçõeS de metal. abridores • 'de •, latas_ Meplast Móveis Modernos Ltda.
Urino ti.* 727.016. de 2.-12-1965
arame liso ou •Áarpado. assadeiras aça; •
•
São Paulo •
Marçal Moreira
•
careiros: brocas, bigornas: baixelas.'
•
: São Paulo
•
•
as antielas. bac1as»- » aIdes, ' hombonieres;
•
,
'ideai cadinhos:, cadeados castiçais • Co.
heras
p
BPrLAasi
ara
riedreiros,
correntes
cabides,
Srlieik,
-41 DIE BIEBURG
'cremonei.chaves de parafusos.
Ind. rasileira
•.
.
Classe
40
,
nara • • :pear:
a
me'rito colunas..
Móveis
em
geral,
de
metal,
vidro,
de
?abras .de • metal oara nortões canos de lasse 41
aço.' madeira, estofados ou não„ inclu- metal chaves de tenda chaves englésa. ,
Refeições
•
sive móveis para escritórios: Armários, cabeções, canecas. • copos, cachepots,
_
•
tão,

Classe 21,
Automóveis, caminhões e ônibus

14 A W. T

•

Tèrmo n. 0 727.014, de 2-12-1965

2hia nrév

70nerbes

'
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Ptabltmagão falta da acãrdo com o art. 130 do Mitigo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
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~Usai da ProprIedads Industrial aqueles que se Itilgarena prejudicados com a concessão do .teglatau requerida
!antros de mesa. ~madeiras. alam' Tesmo n.0 727.031, de .2-12-1965
Antônio Luiz Mátar
para ecundlcuinactiento de alimentos I
I cainerões caçarolas. chata:na 'cateto
São Paulo
•
ma conchas. coadoras distintivos, do
bradiçam enxadas, enxadões, ester"
BEÁLISCOPE
engates esguichos. enfeites oara arreios
Industria Brasileira
esesboa. estam para arretas. espuma
dares; formões. laces, tarro pam corta:
Classe 8
main *molhos. bicas, tacões fecha
duras. tent comum a carvlio, trumeas Lentes plásticas para aparelhos de telebaia lesmai para doces, freios pare visão, lentes ótica de material plástico
estradas . de taro frigideiras: ganchos ou acriico para cibescóp:o, aparehos de
grelhas, garfos. ganchos para qudros televisão e vídeo-tape, rádios, fonógrafos, pick-ups e suas partes integrantes
goma para carruagens: Insígnias;
mas. *minas. seareiros. latas de azo.
Têrmo n.0 727.032, de 2-12-1965
Pana machadinhas, molas para poeta
António Luiz Mátar
, molas piult venezianas, martelos, atarSão Paulo
anta ~DUM navalhas: mias. Pás. Pra
paratusva picões porta-abes itu
mima porta. plio, oorta-tolas. paliteiros
panelas eddansa ridos para piaa, rabi
p
les regadmes. serviços de c ia. . este
Serras. amues. sadios, secarrolhass
nume, talheres, talha:beiras, marqueses
xojsTRIA 13RA5ILEIRS
unsaza, creiviedenaa tilas de arame.
=Irak trineta tubos para encanammout
8
Naos ocra portas de corra. taças Lentes plásticasClaise
para
aparelhos
de televasilhames
travem* ~Colar vasos,
visão, lentes ótica de material plástico
ver-utsas
•
ou acriico para cibescóp:o, aparehos de
Têrmo n.o 727.025. de 2-12-1965
televisão e video-tape, rádios, fonógraTextil Chianti Indústria e Comércio
los, pick-ups e suas partes integrantes
Limitada
Têrmo n.9 727.030, de 2-12-1965
São Paulo
Rosare — Indústrias Gráficas Ltda.
São Paulo
"CEIÂNTI•

Becudeo e

nrasileira

Classe 23
Para distinguir: reddos em geral. eeddos para confecções em geral. Para
tapeçarias e para artigos de cama e
'mesa: Al9odao. alpaca, ~barna, cetim
caro& casei:tiras, fazendas e tec:dos de
la em peças, lata. ferself. linho, avion
paca-paca.. percallne, raiiil. rayon. seda
natural, tecidos plásticos. tecidos intpemeabilizantes e tecidos de pano coam
e vestidos
Tênaa n.0 727.026, de 2-12-1965
Lanches Leik Ltda.
São Paulo
•

*ROSART"_
Ind. Brasile&
05515 3$

ra

Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco)• álbuns
para retratos e autógrafos, baiões (ex
ceio para brinquedos) blocos para
oorespoodáncia blocos • para cálculo,
bloco' para anotações bobinas brocharas não impressas, cadernos de escrever. muar para documentos. carteiras
calma de pape" • cadernetaa cada,.
noa. ~mo de cartão, caixas para pa•
Pelaria 'cartões de visitas. cartões co
maciota metem 'adicta mofei ma
cadernos de papel melimetradc
em branco para desenha aderna
res, cartões em branco. (*machoa
Ind. Brasileira
cartolina. empas planowlificas. ca•
demos de lembrança. marretes de pa•
Classe 41
Lanches de mortadela, presunto, queijo. neilo falaelaPes: envéliscros fiem
nam de papel. encardenaçie de PaPel
roz-bile e churrascos
su papelão. etiquetam; falhas Indicai
talhar de celulose. guardanapos. livros
Têntio n.9 727.027, de 2-12-1965
alio impressoa, livros fiscais, livros de
Farmácia Drogar:a Lida
contabilidads, mata-borrão, ornamentos
São Paulo
da Papel transparente, pratos papelinhos. papéis de atadas e de •lumiais).
papéia .nem impressão. papéis ene bramo
* DROGARCII ft
Para impressão, papéis fantasia, menos
Ind. Brasileira
para forrar. paredes. papel almaço com
Classe 3
ou sem pauta, papel arpoa papel de
Produtos farmacêuticos em geral
seda, papel Impermeável. papel em bobina para imprensara papei encerada
Têrrao n.° 727.029. de 2-12-1965
papel laigienica papel Impermeável
Panificadora Mansores Ltda.
para copiar, papel para desenhos. pa• São Paulo
pel para embrulho trapanneabilizadc
papel para encadernar, papel para es.
"LWISORES.
Irava:, papel para IMPrimIr. Papel Pa
Ind. Brasileira
radiam para embrulhos. papel celofane
papel ...dobar papel de linho. pape:
P80
Lbeervense, papel pura embrulha: Ia.

saco, papelão. recipuntes de papel. tO
Termo n.o 727.038, de 2-12-1965
idas de papel, rótulos de papel. rolo:
Vanasa - -Válvulas Naciona:s S.A.
de papel transparente sacos de pepe•
São Paulo.
serpentinas, tubos. postais de cartas
e abatei de papel
,•
VABASi..
Tèr.mo n.9 727 O?? de 2-12-1965
António Luiz Matar
• 4.nd. Brasileira
São Paulo
• Classe 8
Válvulas
Termo n.9 727.039, de 2-12-1965
Ondula — Indústria e Comérc:o de
Embalagens Ltda.
São Paulo

INCÚSTRLA.BRASILDRA

ONDULA
Brasileira

Ind.

Classe 8
Lestes plásticas para aparelhos de teleClasse 38
visão, lentes ótica de material plástico
Aros
para
guardanapos
de pape)
ou acrlico para cibescóp:o, aparchos de aglutinados. álbuns' (em branco)
11buna
televisão e vidro-rape, rádios, fonógra- 38 -a retratos e autógrafos, baiões
(esfos. pick-ups e suas partes integrantes' cetn para brinquedos) blocos para
mersepondéncia blocos para cálculo'
Têrmo a.° 727.034, de 2-12-1965
Mamã coara uotoções bobinas brochaMarubem Comercial, Importadora,
'as aão anoreasas cadernos de escreExportadora e Repreáentações Ltda. ver.
• moas atra documentos carteiras.
São Paulo
:alamde oanelfió em:tentem* eaderloa cabia, de cartão.' adias para pa• MARUBEk
utaria, cartões de visitas. cartões emnerciaia .t tásta ind.ces conteb ar
ndiletria Brasileira mima,
cadernos de papel melimetiado
e ao braáco para desenho, cadernos
Classe 8
Lentes plásticas para aparelhos de tele- escolares, cartões em branco. cartuchos
visão. lentes ótica sde material plástico Ir cartolina. crapas planográficas. ca.
ou acrílico para cinescópio, aparelhos lemos de lembrança, carretéis de pade celulose, guardanapos, livros
de telv:são, de vidro-tape, rádios, fonó- fõlhae
alio
envelopes.
envólucrol para abagrafos, pick-ups e suas partes
ratas de PaPel, encardenação de Papel
Integrantes
ou papelão, etiquetas, tolhas indicas'
Têrmo n.9 727.035, de 2-12-1965 alo impressos, livros fiscais, livro. de
contabilidade, mata-borato, ornamento*
Pedreira São José Ltda.
de papel transa...rente. pi fão: papeliSão Paulo
nhos, papéis de esesnlio e de alumiara
papéis sem impressão, papéis em branco
cura impressão papéis fantasia, menos
Para forrar paredes. Papel almaço coa
JOSS
3U sem Pauta. papel crepon. papel de •
Ind. Brasileira
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão. papel encerada
Classe' 16
papel higiênica papel impermeável,
Pedras preparadas para construção de para copiar, papel para desenhos. paparada, pisos, pavimentação, Walli de pel para embrulho impermeabilizado
passeios. paralelepipedoz e correlatos papel para encadernar, papel para caTemo n.e 727.036, de 2-12-1965 .:rever. papel Para imprimir. Papel paPronafilm -- Produtora Nacional de rafina para embrulhos. papel celofane.
Puni celulose. papel de linho, papel
Pomes e Publicidade Lidá'
absorvente. papel para embrulhar taSão Paulo
baco, papeies. :sapientes de papei. rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de PaF
serpentinas, tubos postais de cartão
g' a () ti 1P I Ult
e tubetes de papel
znalantrla 73~15kuri
Temo nc° 727.040, de 2-12-1965
São Paulo
Classe 32
Pare aa.anguir: Almanaque., nandu,
anuários, álbuns impressos, boleta& ca7ÉBOUEIRO
tálogos, edições impressas, revistas, órInd.
Brasileira
gãos de publicidades. programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
Marcenaria Vergueiro Ltd+
dramas
São Pauk*

sio

•

à

22:4 Tèrça-feira 17

!MARIO OFICIAL

(Segilo 1111

Maio do

1966

MARCAS DEPOSITADAS
411Orreg

Publicaçan feita de, acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
a prazo de 410 dias para o deferimento do pedido. Durante ése prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Prol,riedade Industrial aqueles que a• julgara:ft prejudicados com • concessão do registro requerida

zes. óleos comestíveis, ostras, ovas. i vejantes industriais, alumiai° em pó,
pã?s, paios, pralinés pimenta, pós para s . aoniaco, anti-incrustantes, anti-oxidanpudins, pickles, peixes, presuntos. pa 1 . anti-corrosivos, anti-detonantea, azoPaulo
tés, pefit-pois. pastilhas, pizzas pudins: ¡tatos, água acidulada para acumuladoqueijos, rações balanceadas para ani- i res, água oxigenada para fins industri.
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas, ais amônia; banhos para galvanização,
sanduiches. sorvetes, suei de tomate e de benzinas, benzo', betumes, bicarbonato
Ind. Brasileira
frutas, torradas. tapioca. tâmaras, talha- de si:id.o, de potássio; cal virgem, carClasse 16
Classe 5
rim, tremoços, tortas. tortas para ali- vões, carbonatos. catalizadores, celuloGrades, portas, pa-tões. portas de co
se, chapas fotográficas, composições. exmento de animais e aves, torrões
AceniRedores elétricw, slarmes elétrico.
rer, vaias. esquadrias e estruturas de Aitotalanies. amperímetros. amplificado
rntores de ind.:adio, cloro, corrosivos,
toucinho e vinagre
metal para construções
crómatos, corantes. creosotos; descoranres, para rádios. aparelhos de racho
tes. desincrustantes, dissolvente anuiTérmo n.9 727.046. de 2-12-1965
apareihos de televisão. apareihos dt
Tèrmo n.o 727.042, de 2-12-1965
sões fotográficas, enxofre, cter, esmalPani!icadora Alameda São Caetano
natilaçáo
pra
edificios.
aparelhos
ele
Miojo Prclatos Alimenticios Lrda.
tes, eestearatos; fenol, filmes sensibilitr cos para osnho. aparelhos eletro-ch
Limitada
zados para fotografias, fixadores, fluiSao Paulo
aamicos. aparelhos para oarbear. apa
São Paulo
dos para freios, formol, fosíatos induscetros para instalaçôes teletionicaa. apa
tr.ais, fósforos industriais, fluoretos,
relhos para ondulai e secar cabelos
11I0J0
fundentes para solda; gaivanizadores,
tette
de
aparelhos
para
pasteurização
Ind..
gelatinas para fotografias e pinturoes
iparelhos para torrar pão, aquecedores
glicerina: hidratos. hidrosulfitos; imper.
!iètricos. spiradores de pó, benjamim
Classe 41
meabilizantes, iodureto:s, lacas; massas
Classe 41
i:utitria› elétricas, caixas de derivação
alimenticiasem ger laaetanrporl.( nco campainhas elétricas, chave elétricas Alcachofras, aletria, alho, espargos, para pintura, magnésio, mercúrio, nitraMassas alitarnticias em geral, amen- :Narras eletr.cas, comutadores. condoi açúcar, alimentos para animais, amido, tos, neutralizadores, nitrocelulose; pro.
doim, salgado, carne saca, sopas em 'adores elétricos, conectores, enceradei amendoas, ameixas, amendoim, araruta °chios. oxidante, óleo para pintura óleo
tablete
raa estufas de aquecimento. estutae para arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei- de linhaça, produtos químicos para liaconservar alimentos, estufas para secai tonas, banha, bacalhau, batatas, balas pressão, potassa industrial, papéis he.
727.013,.
de
2-12-1965
Térnio n.o
roupas, ferros elétricia de engomar e biscoitos, bombons. bolachas, baunilha, liográficos e preliocopista, películas senPapelar:a Aruani Ltda.
de toldar, filtros e metros, hidreenetros café em p6 e em grão, camarão, canela síveis, papéis para fotografias e análiSão Paulo
nclitadores automáticos de nivel dagua ani Pau e em p6, cacau. carnes, chá, ses de laboratório, pigmentos, potassa,
nstrumentos medidores de energia elé caramelis, chocolates, confeitos, crave pós metálicos para a composição de tintrica, instrumentos telefônicos, interrup cereais, cominho, creme de leite, cremes tas preparações para fotografias, produrores, irradiadores, lâmpadas, liquidai alimenticios, croquetes, compotas, can- tos para niquelar, pratear e cromar,
cadores, manõletros, microfones, pick. gica. coalhada, castanha, cebola, condi- produtos para diluir tintas, prussiatos,
ups, p.lhas elétricas, receptores de rã- mentos para alimentos, colorantcs, reativos, removedores, sabão neutro,
refigeradores. tomadas, transionna chouriços, dendê, doces, doces de fru- sais, salicilatos, secantes, sensibilizantea,
dores, válvulas de radio, válvulas para tas. espinafre. essências alimentares, em- sililatos, soda cáustica, soluções quími38
Cl asse 38
Aros para guardanapos de papel aparelhos de televisão, ventiladores e padas, ervilhas, enirovas, extrato de toé- cas de uso industrial, solventes, sulfatos, tintas em p6, liquidas, sólidas os
votai:tetro"
aglutinadas. álbuns (em branco) . álbuns
mate, farinhas alimenticias, favas, fépastosas para madeira, ferro, paredes,
para retratos e autógrafos, balões lex
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão
Tèrmo n.° 727.045, de 2-12-1965
construções, decorações, couros, tecidos,
ceto cora brinquedos) blocos para
f:gos. frios, trutas sècas naturais e crisfibra", celulose, barcos e veículos, talco
correspondência blocos para cálculos Toro Club Bar e Restaurante Ltda.
talizadas,
glicose,
goma
de
mascar,
gorindustrial thiner, vernizes, zarcão
São Paulo
bl..,cos Dark anotações. bobinas brochu.
duras,
grânulos,
grão
de
bici.
gelatina,
ras não impressas cadernos de escogoiabada. geléias, herva doce herva
Termo e,5 727.048, de 2-12-1965.
vei, Ca pas .,ara documentos. carteiras
mate, hortaliças, lagostas, Unguas. leite
Fornaço — Importação, Indústria e
caixas 4" p apel ão cadernetas. cader
condensado, leite em p6. legumes em
Comércio de Aço
nos. ?"txas de •artao. caixas Pare Paconserva, lentilhas, linguiça, louro, maspelaria. cri -tbes de visitas, cartões co
São Paulo
Classe 41
sas alimenticias, mariscos, manteiga.
m.rcisit catte•ss usdhes cordeei. cãstonna. cadernos de papel melimetrado Alzachofras, aletria, alho, espargos, margarina, marmelada. macarrii, mas1/CMBAÇO
e em branco para desenho, cadernos açúcar, alimentos para animais, amido, sa de tomate, mel e melado, mate, masIndo brasileira
escolares, cartões em branco. cartucho. amendoas, ameixas, amendoim, araruta sas para mingaus, molhos, moluscos
de cartolina. mapas planográficas. ca- arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azei- mostarda, mortadela, nós moscada, nodernos de lembrança. carretéis de pa tonas. banha, bacalhau, batatas, balas. zes, óleos comestíveis, ostras, ovas.
Classe a
pejam envelopes. env6lucros para cha. biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, Nies, paios. pralinés pimenta, pós para
Aço
rutos de papel. encardenação de papel café em p6 e em grão, camarao,ecanela pudins. pickles, peixes, presuntos. paou papelão- etiquetas. falhas indicas em, pau e em pó, cacau. carnes, chá, tês. petit-pois, pastilhas, pizzas pudim;
Ténno n. 9 727.049, de 2-12-1965
fnas de • celulose. guardanapos. livros caramelli, chocolates, confeitos, cravo queijos, rações balanceadas para aniMarin° Marin° Com. de Papéis
não impressos. livros fiscais, livros de cereais, cominho, creme de leite, cremes mais, requeijões, sal, sag& sardinhas.
Lim:tada
contabilidade. mata-borrão. ornamentos alimenficios, croquetes, compotas, can- sanduiches sorvetes, suei de tomate e de
São Paulo
de p apel transparente. pratos papeli- gica. coalhada. castanha, cebola, condi- Frutas, torradas. tapioca, tâmaras, talhanhos, p apéis de estanho e de atualizai° mentos, para alimentos. colorantes.
MUNO de URINO
papéis sem impressão. papéis em branco chouriços, dendê, doces, doces de fru- rim, tremoços, tortas, tolas para aliInd. brasileira
mento
de
animais
e
aves,
torrões
para impressão. papéis fantasia, menor; tas. espinafre. essências alimentares, emtoucinho e vinagre
para forrar paredes. papel almaço com padas, ervilhas, enxovais, extrato de toaou sem pauta papel crepon. papel de mate, farinhas alimentícias, favas, féClasse 38
Têrmo n.° 727.047, de 2-12-1965
'adem, papel impermeável. papel em bo culas, flocos, farelo, fermentos. feijão
Para distinguir: Aros para guardanapo'
Kon Tiki — Indústria de Tintas e
bina para imeressão. papel encerado
-espondência. blocos par cálculos . blo;igos, frios, armai secas naturais e crisVernizes Ltda.
papel higiênico, papel impettneavel
cos para anotações, calços de t.pogratalizadas, glicose. goma de mascar, gorSão Paulo
rara copiar. papel para desenhos. pafia de papel ou papelão, cápsulas le
pel para embrulho impermeabilizado duras, granulo*, grão de bicl, gelatina,
papel, caixas de papelão. acdernetas caherva
doce
TI
goiabada.
geléias,
herva
papel para encadernar, papel para esdernetas. cadernos. casas de cartão
mate
hortaliças,
lagostas,
linguas,
leite
crever, papel para ituprimir. papel pacaixas para papelaria, cartões de visicondensado,
leite
em
p6,
legumes em
rafina para embrulhos, papel celofane.
tas ou comerciais cartões índices coopapel celulose, papel de linho. pape! conserva, lentilhas, linguiça, louro, masfeti. envIlucros para charutos de papel
Chassi
sas
allmenticias,
mariscos,
manteiga.
• absorvente, papel para embrulhar tas.nvelopes etiauetas. tolhas indicas foPara
distinguir:
Absorventes,
acetona.
margarina,
marmelada.
atacar:Il, mas- ácidos, acetatos, agentes
ba co papelão. recipientes de papel, rolias de celulose. livro, com moias. liquímicos
para
sa
de
tomate,
mel
e melado, mate, massetas de papel. rótulos de papel, rolos
o tratamento, coloração de fibras, te- vros fiscais matahorráo. ornamentos dó
sas
para
m:agaus,
molhos,
moluscos
sacos
de
papel
oapel
transparente
de
cidos, murai e celulose: água-tas, al- naael transparente. papeis sem imnresserpentinas, tubos, postais de 'carta, mostarda, mortadela, nós morada.
NEMO,
alumen, alvaiade. ai- são, papelinos, papeis em branco para
Ti...rmc n. 9 727.091. de 2.12-1965
Metalúrgica Metarli Ltda.
o Paulo

ISTARLI
Ind. Brasileira

-

Termo na 727.044. de 2-12-1965
Prolutos Isolantes Spayllex Ltda.

são

SPIGIPLEX

!UMBU
SIO CAETANO
ind. Brasileira

Brasile ira

Ind. Brasileira

TOPO
End. brasileira

Ind. brasileira

ao-

aallaac

▪

•
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mo o aia. 130 do Código ds Propriettada Industrial. Da
da publicação começará a
Publigaato ih:ta de
aeérde

data

SM:~ • Pano de 4P dias para e e.:,-,tdinénto do paTdo. Duzante iltsa praga poder!, apresentar ettaa opasigas ao Departamento
It'aatratal da Proa:TM:Ma 31adttearla1 atraias gata se Air.garem prejadicados com a concessão do registro requerida
.
ria:premio papeis fantasia, menos pari
barrar paredes, pape) almaço com ou
sem pauta, papel crepon, papel de seda.
papel em bobina para Impressão, papel
acerado. mu& higiênico, papel impermeável para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizada papel para encadernar, papel para impr.mir. papel arafinado para embrulhos,. papelão, reciientes de papel.
rosetas de papel, rótulos de papel, tubos postais de cartão
Tèrmo n. 0727.050, de 2-12-1965
• Dahlberg Electronics. Inc.
• Estados Unidos da Améria

MIRACLÉ-EAR
Classe 10
Aparelhos para surdez

Termo n.° 727.051, de 2-12-1965
Chesebrough-Pond's Inc.
'estados Unidos.da América

Termo n.o 727.052, de 2-12-1965
(Prorrogação)
Beech-Nut Life Saves,
Estados Unidos da América

Classe .41
Alimentos e produtos alimentícios, particularmente touca:lho, presunto e carne
em fadas; produtos alimentícia) em pasta: particularmente macarrão, spaguetti
e ripagcetini, , alimentos em consrevas,
em latas e em garrafas particularmente
feijão, Porco e , feijões, assados, sopas:
.chouder purê, alimentas coados e picados para crianças, inválidos e dietas
suaves, especialmente vgetais e legumes
e cereais cozidos, alimentos em conserva, em latas e em garrafas, particuIrament frutas. vegetais • legumes, molho
chila suco de tomate. coca-tala de suco
de tomate, manteiga de amendoim, mostarda preparada, geleias e marmelada.
café; biscoitos; bolachas; bolinhos; artigos de confeitaria. particularmente doces, balas. puxa-puxa (candy), goma
de mascar e goma de mascar com vários
sabores cobertos com doca, balas e
puxa-puxa (candy)

dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
cílios e olhos, carmim para
I embelezar
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou líquido, sais perfumados para
barams, pentes, vaporizadores de perfume, escamas para denta, cabelos, unhas
e cílios, saqu:nbos perfumado, preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vera zes, removedores da cutícula. glicerina perfumada para as cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou 'Mais artificiais, óleos
para a pele
Termos as. 727.056 e 727.057, de
• 2-12-1965 •
Laboratórios Bionat S.A. — Indústria,
^.omércio e Serviços Técnicos
'o Paulo

_

• NUALITA.
Indústria Brasileira

dolina, "batons", cosméticos, fixadores
de penteados, petró1eos, óleos para as
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para . limpeza da
pele e "maquilage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios • e olhos. carro= para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentaricios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos: pentes, vaporizadores de perfume.. escamas para dentes, cabelos, unhas
e cilia, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das • unhas. disso!.
ventes e vernizes, removedores da meti.
cuia, glicerina perfumada para os cabe.
loa e preparados para descolorir unhas,
cflios e pintas ou anais artificiais, óleos
para a pele
Termos os. 727.050 e 727.060, de2-12-1965
Laboratórios Bionat S.A. — Indústria
Comércio e Serviços Técnica
São Paulo

Classe 3
COBBIL
Produto aarmaceutico para limpeza.
tndústria
Brasileir a profunda da pele
Classe 48
Para distinguiia"Perfumes, essências, exClasse • 48
tratos, água de colónia, ama de toucacador, água de beleza, água de quina. Para distinguir: Perfumes, essências.. ea
água de rosas, água de alfazema, água tratos, água de colônia, água de touca .
para barba, loções e tônicos para os cador, água de beleza, água ta, quina
cabalas e para a pele, brilhantina. ban- água de rosas, água de alfazea. agiu
dolina. "batons", cosméticos, fixadores para barba, loções e tônicos para à
• Urino n.o 727.053, de 2-12-1965
de penteados, petróleos, óleos para ca , cabelos e para a pele, brilhantina. /mo .
E. V. Oliveira Ltda •
cabelo. crave re1uvenescente, cremes gor- dolina, "batons", cosméticos, fixadora
Guanabara
durosas e pasmadas para limpeza da de penteados, petróleos, óleos para o
pele e "maquilage", depilatórios, deso- cabelo,, crave reitivenescente, cremes gor
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz &irosa e pomadas para limpeza dr
e talco perfumado ou nAo, lápis para pele e "rnaquilage"-, ca.pilatórios,- desa
pestana e sobranceiras: preparados para dorantes. vinagre aromático, pó de ama
embelezar ditos e olhos, carmim para e talco perfumado ou 'alo, lápis para
Classe 48
o rosto e para os lábios, sabão e creme pestana e sobranceiras, preparados para
Para distinguir: Perfumes essências exClasse 50
para barbear, sabão líquido perfumado embelezar cílios e olhos, carmim para
tratos, água de colónia. água de touca- Sub-empreitelros de 'ferro e forma, ar- ou não, sabonetes. dentlfricios -em pó. o rosto e. para os lábios, sabão e creme
dor. água de beleza. agua de mana
mários embutidos e carpintaria
pasta ou líquido, sais perfumados para para-barbear, sabão liquido perfumado
água te rosas. água de a s.fazema. água
banhos, pentes, vaporizadores de perfu- ou não, sabonetes, dentifrícios • em pó,
Teamoans. 727.054 e 727.055, de me, escavas para dentes, cabelos,' unhas pasta OU liquido, mis perfumados para
'para barba, babes e tónicos para os
cabelos e para p peie. brilhantina. ban- Laboratórios Bionat S.A. — Indústria.' e cílios. saquinhos perfumado, prepara- banhos, pentes, vaporizadores de perfuCcanércio e Serviços Técnico,.
dos em pó. pasta, líquidos e tijolos me, esoávas para dentes, cabelos, unhas
dolina "batons" cosrsaitcoa, fixadores
para o tratamento das unhas, dissol- e afiles, saquinhos perfumado, preparade penteados, petróleos. óleos para os
São Paulo .
ventes e vernizes, removedores da cuti- dos em pó, pasta, liquidos e tijolos
cabelo creme revaneseenre. eretas gorcula, glicerina perfumada para os cabe- para o tratamento das unhas, disso!durosos e pomadas para limpeza da
los' e preparados para descolorir unhas, vente e vernizes, rcinovedares da cuia.
pele a "alaquifage" iepaaténica, deso.
8IDBAZVÉL.
ou sinais artificiais, óleos cuia, glicerina perfumada para os cabedorasnee, vinagre aromática pó de arroz
Indtietria 1:traia1eira cílios, e pintaspara
los e preparados para descolorir unhas,
e pele
e talco perfumado ou não. tapiti para
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
e rosto e para os lábios" sabão e creme
• Termo n.' 727.058, de 1-12-1965
para a pele
pestana e sobranceiras. prepados para
Classe 3
Laboratórios Bionat S.A, — Indústria,
Classe 3
embelezar caias e olhos. carmim pare Produto aarnacéntico hidratante para • Comércio e Serviços Técnica
Produto farmacêutico para aveludar
para barbear sabão liquido perfumado
a pele
São Paulo
COIVO
co são, sabonetes. Ientifrictoe em.ptf
. Classe 48
pasta oo aquicka sais perfumados para Para distinguir: Perfumes, emendas, exTerrno n.o 727.071, de 1-12-1965
banhos pentes. vaponzaclores de perfu- tratos, água de colônia. água de touca• 8 O LA h
Indústria Tapetes Atlantida S.A.
me: escóvas para dentes. rabelos unhas cador, água de beleza, água de quina,
Indústria Brasileira
São Paulo
e cibos. 'amanhos perfumado. prepara. água de rosas, agua de alfazema, água
Classe 48 •
dos em nó naoa amador e Molas para barba, loções e tónicos para os
iNiOsinVA
Praa o tratamento las anilas. dissol- cabelos e para a pele. brilhantina, ban- Para distinguir: Perfumes. esakacias, exventes e vararias ramoveriorea da :uca dolina "batons", cosméticos, fixadores tratos, água de colônia, água ne toucaCAPEPBS
ATLANTIDA
cuia qhcerrno erana;rda . mira os ca.a.eice de penteados. petróleos. óleos para os cador. água de beleza. água de quina,
8•-á.
e preparmleat PPM, iescokott unhas cabelo. crave rejuvenescente, cremes gor- água de rosas, água de alfazema, água
edite e palro n” vna • *Thca is óleos durosas e pomadas para limpeza da para barba, loções c tónicos Para os
•Nome Comercial
•
peie e • "osamsllage"., ckpilatórios. deso- cabelo, e para a pele, brilhantina, ban•Para 3 Pele

E. V. OLIVEIRA
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para a Pele

?LHAS

Inetástria Brasileira

a

C;ussa 48
Pata th.iiligusi Perhanes. es.s . Uei is. ex
tratos. :latia dr coleai .1. agua de toucacedia . . á lua de beleza. agua de quina
água de rosas, agua de aliazema. agua
para barba. loções e tónicos para oa
cabelos c para a pele. urilhantina. ban
batons - . cosniét;cos. fixadora.
de peiveados. petróleos. &cos. para os
cabelo. e .. eve reiliveneseante. cremes, goidiirosos e pom le.as tiara limpna
clapilatóries. deso.
pele e "maquilage
dorantes. vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou na°. lápis para
pestana e sobranceiras. preparado° para
embelezar cilioa e olhos, cartum para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para ba •bear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó
pasta ou liquidc. sais perfumados para
banhos. pentes. vapor:zarlores de perfume, escõvas para dentes, cakelos. unhas
e cílios, saquinhos perlutnado. preparados em pó. pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes. removedores da cutícula. glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unna.s.
cílios e *is ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Classe 3
Produ o farmacéutico para rigidez c
conservaçao do busto

ais,: 3
PE:Tarada farm ei*.a.a..o protetor e
10 . 1 . !eerdiu • da pele
.•-•- ••
—
Téritios n. 727.0;',5 e 727.066. de
2-12-1965
1..iburat,...rio.. i ..n-,t
—
C.oinar,o e Serviços Técni.aii.
Sai" Paido

VgL—VEL
Indústria Brasileira

Clas:e 48
Para distai ata: Pertunies...ssZaicias ex
tratos. água de ,olOrtui. NklIla de rauca.
dor. água de beleza . agita de quina
água le rosas. água de altaretna. agua
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e pra a pele br' baniam. bandolina. "batons" cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos óleos para os
cabelo creme revanescente, cremes gor
durosos e pomadas para limaeza da
pele a "maquilage". iepilatórios. desodorantee. vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. lapis para
pestana e sobranceiras. prepadoa para
embelezar cílios e olhos. carmim para
e rosto e para os labios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. lentIfrlicios em P6
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, g uca. vaporizadores de pertaescóvas para dentes, cabelos. unhas
e cílios. saquinhos perfumado, prepara.
natos na. 727.063 e 727.064, de
dos em pó, pasta, liquidus e alatoa
•
2-12-1965
praa o tratamento das unhas. ~Laboratórios Bionat S.A. — Indústria. ventes e vernizes. removedores da zutiComércio e Serviços Técnicos
cula. erlicerina er izunada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas.
São Paulo •
cílios e pintas ou sinais atificiais. óleos
para e pele
Classe 3
e‘c.aluto farmaoétitico para proteção
:nãos (creme)
Classe 48
Térmos as. 727.067 e 727.068. de
tara distinguir: Perfumes essancias ex2-12-1965
tratos. agua de colo:imo, ágaa de toucaLaboratórios Bionat S.A. * — Indlizeta•
dor. água de beleza. 4aue de quina
Comércio e Serviços Técnicos
agua le rosas, água de alfazema. água
São Paulo
para barba. loçõea e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons" cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelo creme revanescen,e, cremei' °or.
durosos e pomadas para limpeza da
pele a "tnaquilage". lepaatórins. destadorantee. vinagre aromático. pó de arroz
Classe 3
e talco perfumado ou não, tepis para
Produto farinacèntico emagrecedor
pestana e sobranceiras. prepados para
local
embelezar cílios e olhos. carmim para
Classe 48
Q rosto e para as lábios. sabat) e creme Para distinguir: Perfumes, sssétic!as ez
para barbear, sabão liquido perfumadc tratos, água de colónia, água de toucaou não, sabonetes. lentifricias em pó dor. 'agua de beleza água de quina
pasta ou liquido, sais perfumados para água le rosas, água de alfazema, água
banhos. pentes. vaporizadores de perto para barba, lOÇÕes e tónicos para os
me: escavas para dentes. catados. anhae
e cibos. sa q uinhos perfumado prepara.
dos em pó, pasta, líquidos e tijolos

PZRTON
Indaetria Braeilein.

•:;of

INAORIBEL

indtletria Brasileira

cabelos e para a pala.
Joana. "batons - :Juram`,

05..11111-e,
ie Ni:temais. petroleus. i'lCus para os
:atavio crente .rt• valle>CCiliC CrelbeS 5.10r
1.111.oe:a
durosos e PO:Ilaiim.
peie a unaludi:le
aroinatico po de arroz
.1orantee
e talco pernoitado uu na() .apis pare
pestana e n yNr.-in.t..1r.ts. ri(p.olos nat.
•aatian mire.
ambeiezat calos e 0.noa.
• rosto e para os
sa'aao e ciem,

n." 727 074 de 142-1%5
ltings do Paa:al S.A

•.•.»

San Paulu

PROICOCAÇA0

HOME FITTiNGS
PRODUTOS PARA BEM VIVfR

para barbeai.

não. suai:mies :em:Irmos em Pó
pasta ou ilti111 ,10. sais per: . !ni.wius para
nanhus :vilas. vaporizados!, de pariu
une; eSvas para riantas. sin gelos. unha..
• cibos, saquinhos pelfulnado pre:ára
dos em pó, iiaata. iiauidus e raiaax.
Proa o traraiiiento das mus.
ventes e vern:us. removedares da ;AIOcamos
cuia. glicenna ..r'-urnarL, nora
e preparados para th.colotr unhas
adies e pintas ou sinais anficiais, óleos
para a Pele.
OU

Têrmo n.° 727.069. de 1-12-1965
Indústria Tapetes Adantida S.A.

Classes: 5, II e 16
Frase de propaganda
I

n." 727.075, de 1-12-1965 •
liaria:ales Toledo de Oliveira
latato Grosso

TORREFAÇÃO E MOAGEM

Café BODÃO
Indústria

São Paulo

&sedela

-a

Li.
Classe 41
Café em grão, moido e torrado
Térmo n. o 727.076, de 1-12-1965
Confecções Aviv Ltda.
Classe 34
Capachos, cortinas, cortinas automáticas, cortinados: encerados. linóleos. mosquiteiros, oleados, panos para assoaram
e paredes, passadeiras. sanefas; tapetes
tapetes de peles. de madeira, de afira
corda e cortiça
Tèrmo n. o 727.072. de 1-12-1965
Indústria Tapetes Atlântida S.A.
São Paulo

aathítotria tapetes
Atlanfiba IA..
Sinal de propaganda
nino n. • 727.073, de 1-12-1965
Companhia Industrial de Conservas
Alimenticias "Cica"
São Paulo

PRORROGNÃO

4 EM 1
UM PRODUTO CICA
Classe 41
Frase de propaganda

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

São Paulo

11, I V
Indíotria Brasileira

C lasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalho',
aventais, alpargatas, anáguas, blusa,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouras, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras c de crianças. calções,
ca.,, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro'.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar..
pes. flintasias, fardas para militares, cokgiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos dt lingerie, Jaquetas, lagu¼
luvas, ligas, lenços. mantas, meias,
maa5s, mantas, mandril)°, mastilhas. maletós, palas. penhoar. pulovcr, pelerivas,
peugas, ponches, polainas. pijunas.
nhos, perneiras. quiroonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos.
--uspeasórios, saídas de banho, sandálias,

s t hets. sungas. :aulas

0:1 elacks,

toucas, tulbantts. ternos, uniformes
e vestidos

