STADOS UNI

ANO XXIV - N.° 9
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediíãte do Diretor . Geral

• 'CAPITAL FEDERÁ'.
,

QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 1966,

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

134;317 -=- . Pittsburgh. Prata
Glass Conipany.
N.° 134.338 -- Philco Corpora.

N.• • 134.397 -- Hyercem Ma.
Mais Barato - Requerente 7,- Heik
DivisàO de Patentes
chado.
Irmão.,
•
O Senhor Diretor Geral negou riqüe Altrnan
N. 134.417k,EXPEDIENTE ' DO DIRETOR- triés,luc.
•
"acolhimentos aos pedidos de re, Exigências 'retificadas:
considerações abaixo mencionaDe ' 13
N.°.134.492 --, Fuller Company,
maio de 1966
dos, a fim de manter ais decisões -EletrOVisão Ltda. ,--- No PediN.° 136.907 - F. Novaesdo de reconsideração' do despaanteHores.
Notificação:'
Comércio e Representações Ltda.
cho -- de indeferimento do termo
n." 353.870 - Marca Teleking ,Uma" vez decorrido o prazo de - N.° 149.701
Termos:
MOntana S. A.
(TK)' - Pague a taxa de recon- reconsideração, previsto pelo • ar- Engenhai ia e .Comercio.
•
N.° 372.266 - Expressão de sideração
tigo
14
da
Lei
n."
4.048de
29
de
propaganda - O Aperitivo que de 1963. --- ,Publicado em-26-3 dezembro de,1961 e Mais dez dias
N.° 127.704'- Inventa Ag. Für
•
• Vale Ouro, -- Requerente
V.
•para eventuais juntadas dê recon- Forschung Und Patentverwertung.
Orlando ,(5c Filhos.
N.° 132.407 -- Baker PeMins •
ConfOrt-Air... 5. ' A., Engenhariá siderações, e• do mes. rno'.não.se tivalido nenhum interessado, Holdings limited.
' N.° -381.255
Marca
Frank" IndástrieComérefo No pedido ver
ficam notificados os requerenetes . N.° 133.068 Lakewood Menu_ Seott - Requerente
Fursland,, de reconsideração do despacho de abaixo
mencionados a corriwirecedeferimento
do
termo
430.872
-Laboratórios S. A. - Reconsidefaetuing Company, Everett. Kurtz
ração
Beecham Pharmaceuti,i Marca FRI-AIr do:requerenle :Ria; rem. a . este Departamenta a Há Mentzer e' Robert Henry houcherle
de
efetuarem
o
pagamento
da
pricais Limited.
ry Corrêa Pague a taxa de re'N.° 135.896 --- General Electric!: ,
consideração- ---- Publicado , em 5 meira anuidade, dentro (16 prazo Company.
N.° 391.632
Marca
.
'
Mara-1 de março-, de 1963. '
.
de sessenta (60) dias,: na forma
• cauã - Requerente
LojaS Ma-1
do parágrafo único do artigo' 33
N.°
135.982
--,
!
..Société
AnonYme
- vacaria Ltda.
Petrogaz S. A. Engarrafaclora do Código da Propriedade indus- André Citroen. •
'
e
Distribuidora
de.Gaz
No
petrial, para que sejam expedidasN.° 391.638 -- Marca --- Café
134.353
Bundy Tubing
Rita/ __ Requerente - J. C. Al- dido de: reconsideração do despa- as cartas 'patentes.- ; •
Conipany.,
cho de indeferimento do termo
buquerque --- Reconsideração --- n.°
505.365 Marca - Petrogaz
Privilégio de invenção defe- N.° 137.255
Kibon S. A. - Indústrias Ali- --- Pague
Nelson Falcone.
a taxa - Publicado em
ridos:
mentícias.
N.° . 137.648.- The Singer Ma--'
29 de março de 1963.•
nufacturing Company.
.
N.° 396.168- Marca -- Nevai
N.° 133.714 .- Peças de con- N'.° 138:189
Carlos Janota.
•Requerente.Nevai Comércio
Pedidos de reconsiderações:
tacto
Walter Holzer.
e Representações Ltda. --- ReconN.° 124.823 -- Prensa . de MolEXPEDIENTE
DA DIVISÃO
Republicados Por terem saído dar - L. Scbuler A. G.
sideração Móveis de Aço Fiel
•
DE PATENTES
como
sendo
recursos
interpostos.
S. A.,
„ .
N.° 133.828 -- Processo para a
• . N.° 396.259
Marca - Tira- • Eletrovisão Ltda-. - No pedido preparação- de fibras- de.colagênio 'Republicado :por ter Saído Com
Incorreções. • .-.,
prosa
Requerente' -, 'Irmãos de reconsideração do-despacho:de
Armour .And -Company.
PedersOR
indeferimento do termo 353.870
Reconsideração
N.° 134.090
Um' aparelho
-Notificação:
São' Paulo .Alpargartas á.. A.• - Marca Teleking -- Retifica- para
,embobinar trechos de mação
do
dia
26'de
março
de
1963.
Urriá-Vez.
' de- Corrida o . prazo, dá
N.° 429:677 -- Marca - Glovani • Petrogaz S. A. Engarrafadora e terial ,Textil'
Dunlop Rubber
re Consideração
'
previsto P elo 'ar
-Requerente • -•:- Sopal. Sociedade
Company
,
Limited..
•
•
de Gaz No pediParanaense de Alimentação Lida Distribuidora
do-tigo14'daLen.°0829
do de reconsideração do despa'dezembro' de 1:,61, .e' mais 10 dias
Exigências •
.
.•_N.° 435.000 - Marca
Wiflex cho de indeferimento do termo
para eventuais untadas recona,
- Requerente - Moflex Indústria n.° 505.365 Marca Retrogaz 'Termos com exigências a cum- siderações; e doj mesmo
não se ti.",
e . Comércio de Molas Lida. • •
- Retificação do' dia 29 de marco prir:
'ver Valido nenlitau interessado,
Reconsideração
Spring . Unit de 1963.
ficam notificados os' requer(-neles
• Development Company. ,.
N.° 120.943 - Alflo Marone.
abaixo Mencionados a compirece.
Aeademy of Motion Picture Arts
Regie Nationale rema êste. Departamenta a fimN.° 446.759 - Frase de propa- And Sciences - No pedido de re- 'N.° 124.067
m
‘.:ganda•,-;:- Integral Engorda e For- consideração do despacho de de- des Usines Re nault.
de efetuarem o pa g amento da.• pritalece
Desnatado Fortalece sem ferimento do •termo 385.431 .-rneira anuidade, dentro do Oraza
N.° 124.454 - "i'urner Machine- de cUsenta “60) dias, na forma
Engordar Requerente, Cia. Marca Emblemática ,- Retifiry Limited.
Brasileira ite Leite e Café 'Solúvel cação do'klia 12-3-63,
_do parágrafo único do artigo 33
•Lei-Caf.
N. 130.133 - The Dayton Steel do Código fia Propriedade Industrial,. p ara que ,Sejam expedidas
Diversos:
Foundry Com pany.
.,, N.° 450.219,- _Marca
• Folhias , è,arta% p atentes.
,• •
• nhá Astrológica
N.°
126.085
Loreiizo
Loren-,
Requerente
Vilares S, A. Participações In- Privilégio :de.: •invenção
Braz Ennes.
•'
, de recon112.020 ''::jMontagen de : ro-•
Titulo - O Pa- dustriais -- No pedido deindefe- N.° 131.655 - Raphael
'la mento anti-fricção .de centrageni•
lácio Panorâmico da Cultura •••- .sideração do despacho
,
dano.
.exala ,
'Alfred
....Requerente -- .Brasiluso Difusora rimento do termo 388.934 TiN.° 133.445 - Elton Rodrigues Ninei*-,.....Tlequerente
tulo
-:Villares
•
--,,;Arquive-se.
o
e: Societe Anonyme . . ,d(s •
Cultural Ltda.
,
de
Liam.
-•
pedido de reconsideração e conRinilernents 'a Alpines:
•
N. 133.709 - Willys Motors, - N.° 113.722 -457.264 - Frase de propa.,, seqüentemente arquive-Se 'O proz•L Processo de:Ores Ine,
-- TÔd' Mais Fácil Tudo cesso.
p araçilo de 'derivados de' -alnidci`:
- 15e 13- de maio de 1966

•

.

•
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- As Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

EXPEDIENTE•

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
j; ornais, diariamente, até
CISRETOR ~AL
15 hora.
ALEERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações Pertinen.
erg uem Od areEe Da Nieuwe/to
ies à matéria retribuida, nos cearei oo *Envie° oa ~LOCAÇÕES
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
casos de erros uu omissões,
deverão . ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de 'Redação,
eigçie
das 13 às 16 horas, no máxi..,
godas 4. pubdeidado do 00000 lents do Depaetarnenba

mo até 72 horas após a sa;da
dos órgãos ofic.ais. •
- Os originais deverão ser

Neeèonas de dredelodad• Industrio* de dIllni•t&Ne

do Indinotria O CorndroW.
ImPresdo asa

Oficinas ao Department° de Impetnaa teseionies

( ----dactilografados e autenticados. ressalvadas, por quem de
ASSINATSRAS
direito, rasuras e emendas.
e
- Excetuadas as para o
FUNCIONÁRIOS
exterior1 que serão sempre REPARTIOES E PARTICULARES
Capital
e Interior:
Capital
e
Interior:
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquei Semestre . . . Cr$ 6 000 Semestre . . • Cr$ 4.500
Cr$ 9.0G9
época, por seis meses ou um Ano . . • • • Cr 12.000 Ano
ano,.
Exterior:
Exterior:
Cr$ 13.0001 Ano
Cr$ 10.000
- As assinaturas vencidas Ano
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os as.
Para facilitar aos assinaii- talão de registro, o mês e O sinantes .providenciar a restes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas, A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
na parle superior do enderêço continuidade no recebimento (30) dias.
de uréia dial deido - Requeren- Modeto de Utilidade Indeferidos
te - Miles Lahoratories Inc.
N9 131.538 - Neva disposição
cessarneuto de dados e processo construtiva em enxadas ou carpideiN.° 122.371 - Máquina de pra- ras - requerente: Industria e Co- de marcação de um caráter con- mércio de Maquinas Tsumin S. A.
sistindo de unia, combinação pre- N9 152.547 - Espelho retro-visor
determinada de partes de caráter. com largo campo de visão - reRequerente - interenational querentes: Francisco André Cacto,
Yarnarnoto e Rafael Durma
Busines Machines Corporation.
Parrazar.
N.° 123.626 - Forno tubida;
Ne 133.359 - Curva isolante térindiretamente aquecido, próprio,
em particular, para _recozer ma- rreca - requerente: Indústria de Isoterial cerrinico sensível à ação lantes Térmicos Colorisol S. A.
altuosfera do forno - ele«tieGarantia de Prioridades
rente Aton Plantinge Und Raugeselschaft for Die Keramiscee
Termo:
Industrie M. B.
Ne 178.387 - Porvilhadeira InjetoNe 12 4..186 - Processo e dis- ra P.G. - requerentes: Pedrito Silpositivo para fundição em pressão va e Guilheime Antonio Campos
- Reqtierente - Griffin Whell Bastos - Arquive-se, de acdrdo com
o art. 9.9 do Código.
Company.
N. 126.092 - Aperfeiçoarneu.
Desistência de Processo
tos em farol para automóvel Requerente - General Electric Oca Luftkuhlergeseaschaft Happel
Gesellschaft H.B.H. & Co. Kg. Company.
N. 126 913 - Processo para a declara a desistência do pedido de
correção da supeiestrutura de es- privilégio de invenção para: Tubo
para compensação de temperatura
tredas de ferro e máquina pata provido
com atas, bem como pisocar a superestrutura em reali- cesso para
fabrieá-Io - termo nuzae en do oroeesse - Requerente mero 127.229 - Homologo a desta- Franz Plasser Bahrtbatimaschl- tenda. Arquive-se o processo.
nen
Exigências
N.° .127.331- Compressor oscilante sincrónico munido de u.n Processei, e têrraos com exigências
campo niagnetico alternativo - a cumprir:
Ilequerenie - Societe Anonyme Torque a. A., Indústria e Comércio
el es Usines Chausson.
de Máquinas Elétricas - no pedido
ee,° 129.927 - Aperfeiçoamen- de averbação de contrato da pat , ntos em p- ‘c2:30 para hidrelar rir- te número 54.901 - privilegio de incônico - Itequerentê,- Generti venção - Cumpra a exigêneia.
De e ainics V.orooratiten.
Indústrias Quimicas Eletro Cloro
Anerfeieçoamen- S. A. (Eldon no pedido de averba
N.° 141.429
em e'relativos a Calendários e fo- ção de centrater de-patente de núde invmToneehi- mero ee_é r a _
Requereete
lhinhas
compra a exigência.
die
sa Senage.

American CoziInternational Inc. -.
Metalgráfica Canco S. A. e novamente o reqtrerente American Can International Inc. - requerentes de tia.
41, 42 e 44 - com pedido de aver67 .235
bação de contratoatente
na p
- privilégio de invenção - Cum pram as exigências.
Ethicen Inc. - no pedido de transferência da patente de número 68.785
- privilégio de invenção - Cumpra
a exigência.
Walita S. A. Eletro Indústria opoente do térino 136.987 - modelo
de utilidade - Cumpra a exigência.
Termos:
N.9 98.571 - Higgins Industries,
Inc. - priv. Invenção.
N.9 98.569 - E. I. du .Pont
Nemours and Company - priv. de
Invenção.
N.9 103.433 - tenciéte des Usines
Chimiques Rhonepoulenc.
14.9 116.759 - Farbwerke Boechst
Aktiengeeellscbaft Vorm. Meester
Lucius &
24 9 120.461 - elooker Chemieal
Corporation.
N.9 127.836 - Syntex S. A.
NP 128.295 - Elektrokemisk A. S.
14.9 132.317 - Continental OU ComPane.
24.9 134.557 - Instituto Qulelleterepico S. A.
N.9 136.967 - Eduardo Caracena
Mate°.
N.9 150.651
Werner Rudo/t Siebert.
R. 162.947- CIC - Cia. Industrial Capp.

Meio de

1966

- As Repartições' Públicas
cingir-se-ão às assinalaras
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soli.
citamos usem os interessados
preferencialMente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De parlamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dc.s órgãos oficiais só se
fornecerão . Ws assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O *custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos ofi.

ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
nane da patente de número 63.205
- Arquive-se o pedido por falta de
cumprimento da exigência.
Têrnao:
Ne 135.309 - DeAgostino & Cia.
- priv. invenção - Arquive-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio. 13 de inalo de 1968
Averbação de Contrato de Patente
Philco Redlo e Teicvisão S. A. -

pede para ser anotada na patente
de número 64.286 - privilégio de
Invenção as seguintes averbaçtres:
1 - Contrato de exploração, com
o respectivo contrato suplementar a
favor de Philco enternational Corporation;
2 - Contrato de sue-licença de
exploração com o 'respectivo contrato
suplementar, a favor de Phtico Radio
e Televisão S. A.
- Averbem-se.
Transferêncla e 4.1teractio de Nome
de Titular de Processos

Foram mandados averear as seguintes tra.nsfereneias e as seguinte
alterações de nome dos titulares
abaixo mencionados:
Indústria de Equipamentos de
Caça Submarina Oca Ltda. transferência para seu n'LL112 do termo 131.e06 - mod.elo de utilidade.
RIV SKF - Offio:ncs Dl Villar
Perece S.P.A. - aitera-6 de nome da titular da marca: R1V - número 187.894.
Confecções Taylor S. A. - .transferênda para seu nom e da marca:
Diversos
Taylor - número 221.521.
A. , James North do . Brasil S. A. Elvira Lopes Jermann troastepamentos Para Seguranea.In- rencia para seu nome da marca:
dustrial - no Pedido de'alteraçáci de Agua Federal - número 233.058.
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• t ConfecçõeS, Taylor 8. A - trans- Menezes, Rocie & Cia. Ltda. - Cia. Chimica Merck Dna:: 8. A. no pedido de apostila no registro mi»
ferência para aeu gome .do título: transferência para seu nome da tra- - no pedido de avisa ação de contab. :aro 320.966 - 'Anote-se, mediante.
Taylor - número. 256.431.
ae,de propaganda: Mr. Fiz recomenda do registro 319.581 - marca - Cum- apostila o contraio de explorara.. a
úse sempre Colafia - termo núme- pra a exigência.
favor do requerente, lá averba& no
Indústria.Nacional de Aços Lami- ro
466.548.
Luccazona Indfatria e Comendo de registro anterior número 179.234
nados mal 8. A. - INALSA - alteLtda. - no pedido 48 banaração de nome da titular da marca Mario Mendes Castanheiras - Bebidas
do número 321.376 - marca
Uai - n.e 316.781.
transferência para seu nome da mar- fazenda
- Cumpra a exigência.
. • NOTICIÁRIO
Baba Kalti Matrak - no pedido da
F. Custodio Sobrinho - transfe- ca: Café Ledice - Urino 458.522.
rência para seu nome da marca: Stens & Sugam* Ltda. - transfe- transferência do Ulmo 465.117 ~leder
Café São Raimundo - n.9 320.525. rência para seu nome da marca: marca - CumOra a exigkelm
A. Tubos Brasilit - oposição
José dos Santos da Slivz Eira - aoO.Urino
Penick & Ford, United - trans- Drogaouro - termo 470.760.
109.811 privilégic de
ferência para seu nome da marca: Maquinas e Equipamentos Mello 8. no pedido de traasierência do Ur- 'invenção de
Fritsch. ino
364.298
Cocoinalt - número 234.847.
A. - alteração de nome da titular
marca - Cumpra e publicado: Gerard
.
exigência.
'Mauricio Braun & Filho Ltda. - das marcas: Meio - termo 472.419
Cunha & Cosentine - oposicia. ao
.
.
Philco Rádio e leleuilo 8. A. - Urino
transferência Para ou nome da mar- e Mello - tèrmo 472.418.
- privilégio de in venca: Bigmar - número 184.018.
Moageira Campai Ltda, trans- no pedido de 'contrato de exploração ção de:134.078
Willys Motora. 'na
no
registro
311.743ferência
para
seu
nome
da
maca:
Cumpra
a
exiFMC Cmporation - transferência
gência.
Otto Feita de la Roca - oposiçao
para seu nome da marca: Sylphrap Enilda Urino 472.891.
ao térmo 134.557 - P rivil égio de ia.
- número 239.360.
Discalbras Distribuidora Braáleira Insectkill Produtos Quimices Ltda. venção: Instituto Quimioterapia°
Ltda. transferência - no pedido de alteração de nome no S.A.
Monsanto Company - alteração de de Calçados
seu nome da frase: Da fábrica termo 483.095 -- Cumpra a eidgénnome da marca: Cadon - número para
Cia. Industria) • Brasileira de Caltermo cá.
diretamente para seus pés
$14.800; marca: M. Monsanto - número
çados Vulcanizados Vuicaorits 8. e..
Dft;ersos
479.377.
inv 320.869.
- oposição ao Urino 154.908 moJoaquim Sudário Filho - trunfe- Waldir Melo & Cia. Ltda. - no délo
industrial de: Duracour S. A.
Padilha & Padilha
transferên- renais
pedido
de
transferência
nos
tern.os
para
seu
nome
da
marca:
cia para seu nome da marca: Garoto Café Frei Coimbra - Urino núme- 426.326 - 425.881 - marcas e Ur- Indústria e Can rcio.
térmo 254.124.
ino 113.181 - modê/o de utilidade rtiuseppe Micireloni - oposi410 ao
ro 480.884.
- Arquivem-se os pedidos P er falia Urino 154.809 - modelo ia..u.strad
Indústria Brasileira de Produtos Armou Phannaceutical Company de
cum primento de exigências.
de: Duracour S. A. Indústria CoQuimicos 8. A. - alteração de no- - transferência para seu nou.e da
me da titular noa seguintes registros marca - Armazide - Urino; 481 385. p Best Metais e Soldas Ltia. - no mércio.
edido de transferência do Mexo: Cia. Industrial Deasil Pira de Caldas marcas:
489 .098 - Arqvive-.., por falta .de
Fried
Krupp
transferência
para
çados Vulcanizados ui-serás e A.
Diplostrep
n.* 174.460
cumprimento da exigência. •
seu nome das marcas:
- oposição ao term. 155.131
pebeacil - número 174.462
Sandoz Brasil S. A. Anilinas, Pro- alo
industrial de: São Paulo AlparIabrito- número 174.472.
Três Anéis - Mimo 430.997
dutos Quimicoe e Farmacêuticos
gatas 8. A.
C. &tering & Cia. Ltda. - trans- Anel - Urino 451.003
ferência para . seu nome do titulo: Anel - Urino 451.004
Quadro demonstrativo das rendas arrecadadas a cargo
dêste Doar*
Alfaiataria Sterling - termo núme- Anel - térmo 431 008
lamento, durante o mês de abril de 1966 - Lei n` 4.505
de 30 de
Anel - térmo 45'..007
ro 400.984.
Anéis
Urino
451.009
Hoechst
AktiengesellsFarbwerke
novembro de 1964 D. O. de 30 de novembro de 1964
- Urino 451.018
chaft Vorraals Mister Luchui 84 Anéis
Anéis
termo
451.011
13runing - transferência para: lio- Anéis - Uno 4M.012
RENDA INDIRETA
lase - número 414.340.
Anéis - Urino :01.013
Divisão de Patentes:
Indústria Farmacêutica Lassa Ltda. Anéis - ténno 451.014.
- alteração de nome da marca Exigências
Buscas
Pessoais
•25
.e XWmfb
50.000
1Portifix - Urino número 422.845.
50.0.00
Processos
e
erma
com
exigências
Barbosa Freitas, Modas 8. A. - a cumprir: •
Serviço de Recepção:
•#
alteração de nome do sinal de proinformação e Expediçãoi
paganda: O Lapas Vermelho - da Hare* - Indústria e Comércio de
titular - número do térmo: 426.797. Plásticos 8. A. - no pedido de transDepósito de Marcas:
do termo 126.867 - Cumpra
Laboratório Indígena Ltda. - ferência
a
exigência.
Taxa
a
Cr$ 10.000
2.279 22.790.000
transferência para seu nome da marBarca - Indústria e "Comércio de Taxa Sup. a Cr$ 10.000
Urino: 430.820.
70 1.439.150
ca: Novodril
Sã, Filho & Cia. Ltda. - altera- Plásticos S. A. - no pedido de trans- Taxa pror. Cr$ 12.000
542 6.494.000
ção de nome da titular da marca: ferência do termo 126.806 - privai- Taxa pror. Cr$ 12.000
49
757.800
/de de invenção - Nada há que de- Certidões exp. taxa Cr$ 500
Presidente - termo 479.362.
2.986 • 1.493.000
ferir
quanto
ao
pedido,
em
face
do
2.* :vias taxa Cr$ 500
•
55
Nemesio Jacinto Ciceron Bonina
27.500
Corbo - transferência para seu na despacho de fia.
Harca
Indústria
e
Comércio
de
me da marca: Termobras - Urino
Depósitos de Patente,
Plásticos 8. A. - no mesmo pedido
número 412.848.
Confeitaria Americana Ltda. - de transferência do térmo 128.102 a Cr$ 10.000
•-• •
531 5.310.000
transferência para seu nome da mar- privilégio de invençgo: Arquive-se o Taxa
pedido, por falta de cumprimento da Taxa sup. a Cr$ 10.000
143 2.038.000
ca: ~MIMOS termo 417.050.
Garantia
prioridade
taxa
Cr$
2.000
3
6.200
J. Cargueira. de Cia. Ltda. - trans- exigência.
658
328.000
ferência para seu nome das marcas: Schilling filiem 8. A. Maestria e Certidões exp. taxa C4 500
Gotas Precursoras Fluminense - Comercial - no pedido de averbação
de contrato do registro 171).246 •-•
41.733.650 41.733.650
Urino 437.296.
Vistas:
J. Cargueira & Cia. Ltda. - trans- marca - Cumpra a exiger&Iti.
ferência para seu nome da mana: Cia. Vidraria Santa Marina - no Vistas e exigênciai de marca!
4
20.000
pedido de averbação de contato do Vistas e exigências de patentes
Enterogest - termo 437.297.
7
43.500
Shell Brasil 8. A. (Petróleo) -e- registro 189.471 - marca - Cumalteração de nome da marca: Epon pra a exigensa,
Diversos:
- Urino 442.522.
Johnson & Pohneon traneferénRocco Tomaselli & Sergio Lida. - cia para seu nome do registro Z3356 'Anuidades
....
1.470 13.952.000
transferência para seu nome da mar- - marca - Cumpra a exigência.
Petições coro
......
X
. 988 10.923-250
eai Lucki - tênmo 443.483.
Mais
Botany
de
na
Pedida
e
ComérR. Conte S. A. Indústria
transferência do registro 281.823 . 24.938.750 24.938.750
cio - transferência para seu nome marca - Cumpra a exigi.nela.
•
Serviço de DM:ate:dação:
da marca: Ipiun - têrmo 450.159.
peRosa
Co.
tio
Catarina dos Santos Batista e Jai- The Sydney
Certidões de buscas do marcas
287
155.500
me Alexandrino de Nogueira - dido de averbação de ~rato de Certidões de buscas de patentes ea
78
39.000
transferência para seu nome da mar- exploraçao no registro 304.390 - Autenticação de mareia
52
a
157.000
ca: Vagalume - Urino 460.725 - marca - ~pra a exigência.
Autenticação de ',atentem
.....
24
288.500
duas transferênclus.
Fábrica de Café e Cirico late MoiJosé Luiz Moreira - transferên- nho
õr'
0
8.
A.
:X
~8
de
Ouro
cia para seu nome da marca; Jupuá alteração de nome do registro 315.409
820.000
020.00d
- termo 480.729.
- marca - Cumpra a exigência.
somas
totais
00.292.409
Cia. Antártica Paulista Indústria Cia. Chiaria Merck Brasil 8 a. ** • •
Joaquim António pestafoa Saatos,
Brasileira de BeLidas e COIINCOS - no pedido de averbação 3e =trato
Diretor
da
SOC.
- Moam!"
transferência para seu nome da mar- do registro 814.889 - Compra a ad- Ma% Diretor Geral. suPstlittic4
gentia
ca: &vis - Urino 484.128.
d,

•
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DE INVENÇÃO

Publicação feita de acordo com o art. 26 do código de Propriedz.de Industrial:

1

29 Da data da pablicaaão de que trata o presente artig., começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30 411sa
poderão apresentar suas oposia..Ses ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que as julgarem prejudicados,
le••n•••n•••n••nn•••••n•••

=MO N9 138.162.
Dpositada em: 2 de janeiro de 1962
Requerente: Osweilda Calembo.
Titulo: Aperfeiçoamentos cai sequência de teavamento de' mesas- de.
escritório e respectivos Cespositivos de
cornando.
/9) °Aperfeiçcamentos em saqueiecia de travamento de mesas de escritório e respectivos dispositivos de comanea", caracteriza-se pelo fato de
ter aieeptado 'no móvel, dispositivo
que -prepara o travamento oo tabuleiro ou tabuleiros da mesa., de moio
que êste prepara otravarnento para as
•
gavetas.29) "Aperfeiçoamentos em sequencla
de tratamento de mesas de escritor.°
e
respectivos dispositivos de comando", acorde com o item 19, caracteriza-se por o disposievo de travamento reivindicado em 1 9 loaan-zar-se na própria gaveta central,• ou
então dito dispositivo situar-se numa
das faces externas do gaveteiro, a direita ou esquinda, ou ie ambos os lados, do vão livre do neve', CCM U'O
de chave em cala despositivo, ou
ainda ser localizado no tampo da
mesa, em qualquer posiçao.
•
3, ) "Aperfeiçoar/tentos em sequência
de tratamento de mesas as, escritorio
e
respectivos dispositivos de comando", gorda dcm os itens anteriores, saracteriza-se por incluir me=os
em que, fechada b. gaveta central toe
então fechados os dispositivos de comando reivindicados em 2 9 ), poderem
ser preparadas as travas dd tabuleiro
ou tabuleiros, fechados os quais podem ser fechados e travadas as gavetas.- 4e) "Aperfeiçoamentos em sequência
de travamento de ereaas de escrito) to
e .respectivos dispositivos de comando", acorde com os pontos precedentes e tudo conforme seabstaxiOalmente descrito, reivindicado e ;pelos
desenhos anexos.
Termo de patente n9 136.425
De 14 de fevereiro de 1912
Sicieté Alsacienne de Consctrutions
Mecaniques — França.
Titulo: "Armaee o de Tecelagem".
Pontos Caracteristicos
1 a- Uma amaça° de tecelagem
caracterizada por possuir dispositivos
de uadimente, dispositivos passedorea
de urduna„ dispositivos lançando a
trama através a cola de urdimento, e
Mn palito amimado de movimente
alternativo no sentido longitudinal de
urdiduro para ascentar cada lançamento -de trama, os ditai dispositivos
de lançamento • detrama compreeudando um par de agulhas alternativamente aproximados e afastadas U1112
de outra através de urdidura e tendo
dispositivos' de sujeição e transfeau

dadas internas da agulha do aplica-1 deslocados para traz a-ou para baixo zado

das contra ambos os fios da urdidura' dos eixos. geométricos centrais das
e o pente no mento de trar.stanencia agulhas.
•
.
da trama.
6 — Uma armação de tecelagem,
de acardo com o ponto 3 ou qual2 -- Uma, armação de tecelagem quer
dos pontes 4 ou 5, caracterizado
calacterizacia por possuir dispositivo:, pelo fato
do‘ dito pente e as aunaria
de urdimento, dispositivos passadou- cies de batente
um ângulo
ros de urdura, para' produzir lenço-s algo Ulterior à fornecerem
90 graus.
de urdimento, um superior e um Inrerior, dispositivos para lançar e 7 — Uma armação de tecelagem, de
trama através , a cela, e um ponto ao5rdo com qualquer dos pontes Preanimado de movimento alternativo lu
sentido longitudinal de urdura para
assentar cada lançamento da trama
num ponto mais posterior do M3Vimeato alternatvio do pente, os ditos
dispositivos lançadores da trama compreendendo um par de agulhas portadoras datra•ma passivels de movimento alternativa, as aproximano e
as afastando uma de outra e tende
dispositivos da sujeição de trama na:
suas extremidades internas, disposite
.as fornecendo o fio datearra
porta-trama de uma agulha numa
?traição mais exterior do curso alternativo d3 ambos as agulhas e disposi
tivos paca transferir o dito fib dr
trama da dita primeira para a outra,
agulha numa posição mais interna
curso alternativo de cabos as agulhas,
dispositivos ligados com as extremidades externas das agulhas para ira
primir movimento alternativo à ambos as agulhas longitudinalmente frei
ardume simultaneamente com o pont:
e para simultaneamente iprimir aiternativa. às . agulhas, aprovimando-as
e afastando-as uma daoutra rio sentido transversal do ardume, as dita:
alulhas tendo suas extremidade; Internas se assentando substancialment
ivremeate pela ao da gravidade
sôbre o dito lençol inferior de urdidura para diante do pente, e dispositivos . sihereniranclo detal modo as dites 'iriovitnentos alternativos longitudinais o 'transversais que , as agulhas
atingem suas posições de transferência. • mais internas essencialmente
Vendo o dito pente atinge a dita posição do assentamento mais posterior
'do mesmo, desse modo as agulhas são
pressionadas pela inérais contar a superfície do pente aotempo de transfarência .datrama para exato alinha,
mento entra as ditas extremidades in-

cedentes, caracterizado pelo fato dcee

das dias extremidades internas de

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Ródri.
gues Alves. 1

versai da armação, camas fixados n

extremidades opostas do eixo ProPuje

sor, terceiras alavancas montados "It.
pivot sabre a armação e cada
tendo um roleta seguidor se acopland
com .um cano correspondente dos
tos canos e tendo um outro pon
das mesmas ligada por arU culaç
com o dito terceiro ponto de uma ala
vaíaca associada das ditas outras :Usa I.
vancas.
11 — Uma armação, de tecelagens,'
de acôrdo com o ponto 10, caracter14'
zada pelo -fato dos ditos ro_etes a
guidores de. ambos as terceiras
ve.ncas se acoplar com lados poos
de seda respectivos canos, e dispoal
vos de tenção interligam os ditos Usa

ceiros alavancas para orientar amb
as terceiras alavancas e coloca-las

acoplamento com os ditos canos.
12 — Uma armação de tecelagenã
o,
de achrdo com qualquer pente' prec
dente, caracteriazda pelo fato dos d/
tos dispositivos da ligação pivotan
compreenderem um dispositivo d

afixação da desatracamento rápido.,
13 — Uma armaç:'.o de tecelagem,

de acôrdo com o ponto 12, caracterizado pelo fato do dito dispositivo
compreender um membro pivot em
forma de aseitons, cavidades allhavela
no dito agulha e nos ditos dispositivoa
de movimento alternativo e acoplavela
pelo dito membro pivot e uma folha
de mola atuando,sôbre uma extremidade saliente do dito membro pivo
para mantê-lo despreendivalmente no

posição acopladas.
,
14 — Uma armação de tecelagem,
de acardo ecim qualquer ponto prece ., --

dente, caracterizado peio iate de dita
primeira agulha compreender na su
extremidade interna uni par de flane
por mola ecoparando coro um flange
ges espaçados, uma tira pressionad
para definir um dispostivo de -sujei
ção ou retenção de trema com

=ama, e um entalho na flang
tes nivot.
aposto apropriado para receber' con
10 — Uma armação de tecelagem dutivamente uma parte do fio da
de acórdo com o ponto 8, ctiracteri- trama no seu interior, uma outra, •
ténias da agulha durante a operaça.)
parte do fio da trama sendo ,reticiai
detransferência de trens.
nos ditos dispositi vos de sujeição d
trama, e onde a outra das dit
3 — Uma armação de tecelagem, dc
agulhas compreende na sua extremi
acôrdo com o ponto 1 ou 2, caracteriREGULAMENTO
dada interna um par de tiras premio
zado pelo fato de incluir um memro
nados por mola definindo une outr
do 'batente fixado aq petne,o ditodispositivo de suleição de
traiu
para cobrança e fiscaRzação
membro de batente tendo uma superadaptadas :ara ' inserção entre o
Ceie superior disposta para diante
flanges
da
dita
' primeira agulha n
do pente, e no qual as extremidade:,
do Impêsto de lenda .
dita posição mais interna das agulh
internas da dita agulha se assentam
e
uma
parte
em
forma de ganch
sôbre os fios da urdidura apoiados
Decreto a9 55.866 de 25-345
numa das ditas tiras do dito outr
sôbre a dita superticie superior- de
agulha apropriada para acoplar o di
DiVuLGAÇA0 .39batente:
fio de trama entre as suas ditas duaa
•4' Villa armação de tecelagem.
partes e 'transferir o dito fio de trama
MEÇO:
CÉS
de acôrdo com o ponto 2 ou 3, caracdoa dispositivos , de sujeição da dita
terizado por incluir dispositivos 'Uniprimeira agulha para os dispositivo
A VENDA*.
tadoreli-'restringindo o deslocamento
de suj eição do outra agulha.,

afastamento do pearie
eia de trama nas suas extremidade, agulha no seu durante
partes do ciclo
internas,. disposlitvot pivotavelnientt pelo:Inercio_
quando' a
ligados com as eXtremidades externas el.e.eninvimen to alternativo
das çegiensts para imprimir movimente aglexação 'do pente 'é -dirigida na dialternativo às agulhas, eia aontida longitudinal çla armação .com. o ponte
transversalmente a armação .paea
dentro e pára fera da tela, , as' dita,
extremidades iliteenas das agulhas e
assentando flutuantemente sôbre
urdidura junto ao pente, o arranje
sendo tal queambas os ditos extremi-

ditos dispositivos iraprimidores do
movimento alternativo das agulhas
compreenderem uni par de alavancas
era lados opostos da armação, onde
uma tende uma extremidade pivotavelmente ligado com a extremidade
externa de unia agulha correspondente e um outro pente ligado com
um eixo oscilante disposto para oscilar ambos as alavancas era tônao de
um eixo geométrico paralelo à tramt
para imprimir mqviinento alternativo
as agulhas no sentido longitudinal, e
dispositivos edfcionais ligados com um
terceiro ponto de cada alavanca para
oscilar ambos as alavancas em tôrno
do eixos geométricos geralmente paralelos se urdurne para imprimir movimento alternativo às agulhas trans
versalmente.
8 — Uma armação de tecelagem.
de acerdo com o ponto 7, caracterizado pelo fato do dito eixo oscilante.
ser comum à ambas as alavancas e
servir para imprimir movimento al.
ternativo ao pente.
9 — Uma armação de tecelagem, dr
acôrdo cem o ponto 8, caracterizado
pelo fato do eixo oscilante ser ligado
com o dito entre pente de .eada alavanca por intermédio de uma alavanca adicieeal tendo uma extremidade ligado eom um pente intermediário da associado das ditas primeiras alavancas e tendo um outro pente
articulado com o dito pente em tôrr.o
de um eixo geométrico perpendicular
augele do dito eNo ocsilante, .enquanto um terceiro pente de cada
alavanca adicional é ligado cem dispositivos para oscilar as ditas alavancas adicionais e mtôrno de seus pen-

pelo fato 'doe dispositivos
oscilar as alavancas adicionais ooi
Patirj
a
preenderem um eixo propulsor gire
ricamente montado no sentido tr

reção para a frente,
5 -e e'Jma arniação da tecelagem, d:
acôrdo com qualquer dos pontos presextantes,: caracterizado pelo lato: dos:
alapotitiyos „exue,ligam l as 'extremida-1
des externas da& ao olhas Com os` diSpositivos do movimento alternativo
compreenderam .conexães pivota.ntes

Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço
de Reembálso Postal
Er Brasilia

Na sede do D.I. N.

15 — Uma armação de tecelagem
substancialmente conforme descritti
na exposificaçao com. referência à •O
conforme ilustrada, nos desenhos
apensos.
A requerente reivindico de acôrde

com a Convenção Internacional e ó
Art.' 21 do Decreto-Lei n9 7903 de.
• 27 de Agaisto" de 1945, a prioridade do
corresporidente'pedido, depositado na
Repartição de Patentes da França,
em 14 de Fevereiro de 1961. sob
.
• '

I n9 852833.
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~54 falia eis acareai com o sat. 130 do Código da Pecara Ia= liadmirial. Da data da publicação começará a
Isterta aprazo de C4 dias para o deferimento do padida.•Deranta ar= 3 amo poderão apresentar suas' opeedgbes ao Deputam:aba
Macisrsal da Paramitatsda Industrial aqueles que se julgarem rejadleadas cern a ~safo da registro requerida
11.•n•••••nn..

Têrnios os. 727.306 a 727.312, de
3-12-1965
N:azi Chohfi
São Pmio
•

MIA= CROEFI
Indástris Brasileira

Ciasac
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas. colchas, co.
besto-eu esfregões. grunhas. g- arderiapm louca bords l.ás, logos de tla:l:as.
lençóis, tantas para emnaa. panas para
cosidas • panos de pratos, taal".., 1/4
rosto e banho, toalhas de mesa, toa.
lhas para jantar, toalhas para sha
café• toalhas para banquetes, quartil
ybei para cama e mesa. toalhinhas
(cobre pão)
Classe 36
Para distinguir: Artigos ti& vestuários
a roupas total em gerai: Agasalhos.
aventais, alpargatas. =aguas. blusas.
botas, botinas, blusões. boina& babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cara.
peças. casacão. coletes, capas, chatas,
•cachecol& calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cai
ças. camisas. camiso'as. camiseta&
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
saias. casacos. cizinelca. • Joramém =herpes. fantasias, tardas para militares on
legisla. fralda& galocha& gravatas geia
ias. Pagos de lie:geria. lauet a& inclua&
, luvas. ligas, lenços. mantem meias
inalem mantas. mandrião. trantilhas. Paletó& palas. penhoar. pulover. pelariam.
peugas. poucbes. polainas pijamas. punhos. Perneiras, quanonua, regalos
sobe de chambre. roupas mbretudos
suspensórios, saldas de aanho. sandálias.
meteres. aborta sungas. moias ou siacke
louca& turbantes, ternos. uniformes
e vestidos
Classe 31
Adesivos para vedação. argolas para
redação, arruelas para vedação, cordas.
cordões, correias de transmissão de tilda
espécie. esferas para vedação, fitilho*
para amarradlos. lonas, lonas para :retos
de veículos, mangueiras, massas para
vedação, molas para vedação, rolhas.
tendas, tiras para vedação, tubos para
vedação, tubulações para vedaão,
aulas para vedação a anéis para
vedação
24
Alamarea, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos tina. exceto para tias medicinais. bandeiras, bordados, bcaçadeira&
borlas, cadeados caas ara móveis e
piano& carapuças pára cavalos, cot
dões. debruns. Itt. fitas forros franja
festão. feltro para órglo. fofos galar.
dates, lamparinas, mochilas, mosquete:
ros. nesgas. ombreiras e enchimentu.
para roupas de homens e senhora
panos para enfeites de móveis. na
fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
passamaries. pavios, rédeas, rendas redes. sacas. sinhanathas para vestid»
telas, tampos para almofadas. não 'atendo parto de móveis. artigos estes
feitos de algodão, clinhamo linho. luta.
seda. entoo lã pelo e 'fibras não
balidos em outras clames •
CUM!

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral: teddos
pata confecções em geral. para tapeça
nas e para artigos de cama e mesa:
Aigodao. alpaca, canhamo, cetim, caros
casimiras, fazendas e tecidos de lã em
peças. lata. /emes% linho, nylon. pacopaco, percalina. tarai. ralos. sêda na
atrai. tecidos plásticos tecidos impe:
meáveis, tecidos de pano couro e
. veludos
Cana 2:
•
Para distinguir: Pios em gerai para
tecelagem e para uso comum. Lenhas
para costura, bordados e tricotagem.
talos de algodão, fios de anho. Minha
mo e Juta. fios de seda natural. raiou
e fica de lá para teceiagem para bordar, para costura. tricotageam e para
creche,, fios plásticas e noa de Mala
ae. Linhas para pema
Classe 34
Capachos, sortiam, cortinas automáticas, encerados, linóleos, mosquiteiora.
oleados., panos para assoalhos e paredez, passadeiras, sanei" tapetes, tapetes de peles, de madeira, de (ateira,
•
corda e cortiça
Têm: n.° 727.314, de 3-12-1965
P. Monteiro S.A. — Comercial,
Industrial e Importarir...São Paute

•

nn••n•••

irmo a.* 727.316, de 3-12-1965
Ambar Bebidas Ltda.
São Paulo

minas. perdedores de roam puxador
rei para :Oval& Pires. pra rOn Pauteiroa, par de casinha pedras oram* aregoa. orotetoes para documentos pia
:adores de agua para aso doméstico
roa outras clames, para para
sorrumes Para marcineiros. para sapa'cima, para vidros. pana. adesiva ',ara
meta-copos. poeta-niquele, porta-notas,
aorta-doa-amem= placa& rebates rodl.
ahas. recipientes, suportes suportes para
juardanapos. saltitei nano& nela&
libai para ampolas. tubos peta seria.
gas. travessas tipos de material piar
teco. 'asma& sacos saquinhos, vasilha.
mea para acondicionamento, vasos
caras miga a trio e colas ido Inc Irak*
xeretas. pasta e pearas para anal
rebolos. adesivo@ para tacos adesivos
oare latiria= e adesivos ...ara azulem&
anéis, carretes pai tecelagem e
cações de material plástico oara tadda.
Dia geral de elásticos
Classe
Aparelhos elétricos, aparelhos de iluent.
nação e artigos elétricos: Aparehos
ruinosos, aparelhos de luz fluorescente
aparelhos a gaz neon, arandelas, abes
lotam, comutadores, dínamos, fios et&
tricos isoladores, interruptores, lampa
das lustres plafoun:ers, reatores para lua
fluorescente, re9ctores, slnallros, raquetes, starts tomadas e transformadores
Classe 11
Perrageus, ferramentas de Oda espécie.
cutelaria em geral e outra artgos de
meta/ a saber: Alicates, alavancas. armações de metal, abridores de latas.
arame liso ou farpado, assadeiras. açucareiros; broca, bigornas. baixelas.
bandeilas, bacia& baldes, bimbonseres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros correntes. cabidesi
chaves; cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos da
acad, chaves de tenda. chaves inibia,
cabeções, canecas. cipo& cachepots,
centros de mesa, cogueteleiras caixeta
para acondicionamento de ai:mentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras. rateai.
tas, conchas coadores; distintivos, do.
bradiças; enxadas, enxadões. esferas,
engates..esgukhos. enfeites para arreios,
stribos, esferas para arreios, espuma&Iram formões. !vices, ferro paro cortar
t hacapim ferrollas, facas, facões, l e
duras ferro comum a carvão. tê:ateira&
tuna. fôrmas para doces. freios Par*
estradas de ferro, frigideiras: gancho&
grelhas gari**, ganchos para quadros
gonzo' para damas:lens; ias: galas; limas, lantinas, liroreiros. latas de lixo:
jarras; machadnhas, molas para porta.
molas para venezianas. martelos Jarretas. matrizes: na/abai: puas; pás, pra.
gos, parafusos. picões. porta-géloi no.
seiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros.
panelas. roldanas. ralos para pau, rebites. regadores: serviços de chã e café.
serras, serrotes, sachos. sacarrolha; teaour.s. talheres atIlouleiras, torgueze,
tenazes. travadeiras, telas dt arame, torneiras. rrincos, tubos para encanamento.
trilhos para ?Irma de correr. taças,
travessas, Nd:ui:m:11r ~amua
Mar.

Classe 1
Álcool
'I irmos na. 727.319 e 727.321. de
3-12-1965
uZ — Comercia e Indústria de
Lm:anosos Ltda
São Paulo

smiisTRia altalisAtiltA

Clame 21
Par. distinguir: Artefatos de matada
. e de nylon: Recipientes taba.'
piás co
de mataria) plasmo, revestias=
te» :oofeccionados de substancias Mi
mai. • vegetais: Argolas, açucareiros
aras çees para óculos, bules, bandeias
bati para teleones. baldes. bacias, boa
ma, caixas, carteiras chapas, cabo,
Paz ferramentas q. utensilica cruzetas
nets a para acondicionamento de ali
caixas da matenal plástico pare
eStutar ieiro de passar, togoea, tornos, ates
Dato tat, coadores. com. canecas co
fogareiros, lamp:ões, !algemo •
•her conchas, cestas para pão, casa
massa-te=
Ilha capas para álbuns e para livro.
Têneo n.° 727.315, de 3-12-1965
cã& is. cestos, castiçais para velas
F. Monteiro S.A. — Comercial.
cair s para guarda de objetos mut
Industrial e Importadoar
:Moa, coadores para chã, descanso paras
São Paulo
°ratos. copos a copinhos de pifam%
Para iisrietea, catxtalms da Plágio
oara sorvetes, coíbem:ha& patinhas
larflabos de plástico.para sorvetes tos
ranhas de plástico para sorvetes discos
anbeeagens de material plástico malas
age= de material plástica para sorve.
estalos cara oblato& enumas d:
sylon, esteiras. enfeites Para ausolsõ
veis, mamas anta-ruldos. escoados= de
pratos, kat& formas para doces. Int
isolante'. tilam fim de andam. feches
cara bolsas, facas, guarnições guante
Mies para chupetas e mamadeiras guar
lições oara porta-blocos guarnições
mira Pauli:Minam* e para "uatedetrai
ia trutas e iegumes. guarnições ie ai
orlai pillotico para detalho, e obietor
guarnições para bolsas, garfos galerias
rara cortinas, tarsos, laminados' pifa
Clame 41
dom lancheiras, atantegueiras, matas.
Vinhos
•
as,

COA

ar
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1.n•••n•=~

5.° 727.323. de 3-12-1965
. Sociedadi C:vil de Empre-

end!inerbis e Adin:IY.stração Lia.

Casse 36
Para distImpir: Artigos de vestuários
e roupas feiras em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas. anáfillas. blusas.
amas, botmas, ti/cisões. boinas, baba...louros. bonés, cana,. etes. cacadas, cara
ouas, cesacbo, coletes. capas, chnles.
:.ac ti ee o is. calçados, c li tpCus. cintos
cintas, comb:na,,ões. to-tenho& calca.
de senhoras e de cr,31):;,-,s. calções. caiças. camisas. caiu:som& camisetas
cueca& ceroutas, euiarunas, cueiros
saias, casacos, chnieus d.)nimAs. ecbar
'des. tantasms, fardas para .»iiiiares. co
iegmis, fraldas. ga;ocli:•.s, gravatas. por
ros. 1ogos íe lingerie, jaquetas, laquês.
;uvas, ligas. tenso-. amilt..is, meias
pi
LUJni.S. n?anl" , :tS,

Termo n. 9

727.331. de 3-12.1965

(Prorroançào).
Leonardo Bell:zia
Sãa Paulo

Nii;Jos ou sob outras formag
para revenentos e outros como LM •
vimeola,30. pcas ornamentais de ci.
.neuto ou gesso para tetos e paredes,
tanel para torrar CilW.5, massas and.,
aeidos p;r: aso nas conKruções, par.
sluetas. portas. porte,e!, pisos, soleiras.

para portas. tijolos, tubos de concreto
!Mias, ecos. ttibc de ventiladio, fane
'de dum:o. %,i,/as, vigamentos
vitrès

Têrmo n.• 727.334, dc 3-12-1965
Indústria Mc i atárgica Ltdas
ratpee
S:io Paulo

u5s, palas. pcnt,oar. puhver. Deter:nas

pvultm. pluches. oolains, p;inmas. pu
33
nhos, perneiras, can:nonos. regalos
511,J1 de pro?..:v.:114.1a
robe de chninbre, rolião. sof:retidos
suspelisC.Jrios, saida.s dennaho, sandálias
Térnk) n.' 727.124, de 3-12-1%5
Soc:erlade Civil de Empre. sucreres, shorts. sun.,ms. golas eu RinCit£
iou'as, turbantes. remos. zuk.lortnes
emEmentos e At:adn'sir,,ção
e vestidos
São NUL
',Ural° a.° 727 . 327, de 3-12-1965
CSCZniNes

"QUOTALIZA" SOCIEDA
CIVIL D'S 1RIPRBEN —
VENTOSE A IMI NI STR AÇIO
IA' DA •
.„„

y

Nona. Civil
.

_.
Termos ns. 727.325 e 727.326. de
3-12-1955
Crr.'.ções

r.tila.

Sio

TIAN.INEA
Cl asNe 5
Adereço.) de metids prec:asos
preciosos C scas ira:tações adereços ()O
pedras precloNas e SUaS imitações, adornos ac met:tis piec:osos. seini•prectosos
e mins imitaçhes, al:anças. anéis, ard/jos dt r.araasia (1::, metais preciosos.
h. ,,la tjandans de metais preciosos ou
senii-prejosos baneCjas de in stais preciosos. berloques c meral precto.sos.
brintos de metal pre.closo ou semipreciosos. bules dc snztais preciosos.
carteiras d.: niCtinS I I:CCIOSnS, colares
de melais preciosos ou semi-preciosos
contas de inCréiS prei:OSOS. copos de
ciosos, diamantes fio de ouro
fio dc prata. fie:A.% de metais preciosos cafeteiras de nu tin n3 preciosos. jóias

jóias
lantejolas
metais preciosos. 11,- preriosos
sen! . prciosos c Sn.: s imitações, palito
de ouro puiras p-eciosas para jái.-m. pedras seini-pre..iosas para jóia. pérc,las
e innitações de péri Irs pratos de metais prei:csos, serv'.ços de chã e de café
de metais preciosos. serviços de licor
(1:' metal precioNo. s:!rviço3 de refrescos
d; a- Jd precinfr,. NerVIÇOS de SZON1 n 13
li mas de mett:1 ptt :ioso. sew'cos de
Sinrx-et,,
¡ai p*CeiOsO. tolhei,' (1.2
meta:.
iosos. tarifados de metal
!,..1é.d.is e visr.s de

São

CREAÇ1ÓES
LTDA.1
Nom.:
Vrrno n.° 727.328, de 3.2.l965
Potolito M. D. 1_144.
Silo Paulo

FOTOLITO M. b.,
I? DA.
Nome Comercial

nrato n.° 727.329. de 3-12-1965

Fotol:to M. D. Lula.
Silo Paulo

Indj etria Drsoildra
Liaste 11
Para disting .À1r: Balas, bonibons, bom
bocados. biscoitos, bolachas. bolos ge
lados, balas de atascar, caramelos. cl »
colaies. cacAu. canteito. crocantea. do
ces d leite simples e Compostos. docer
de I -eras. em compotas em geltins. do
ces, doces gelados, doces de amendoas
de amendoim, de nozes, de castanha e
de trutas skas cobertos com chocolates, (ratas akas. passadas a cisma:a
das. geléia& goma de mascar. amimes
pastilhas, puxa-puxa. pirulitos,
Panétones. PS pócas. sorveres, torrões
torrões, torradas. fies. pões doces
------ —.Termo 0.° 727.335, de 3-12.1965
Ornapress Ag.
Si'.;

INDÚSTRIA
(IRAS ILEI RR
Cl. isse
r
iipare)bos
Acende dOreS,
ilum:na t,iio, churrasqueiras, chuveiros

Térmo a.° 727.333. de 3-12-1965
Lanifleio /Curas/diz) do Bras i l S.A.
Rio Giz.inde do Sul
11 A Z A
IndiSeiri* Draellelri
Chisse 22

Pias em geral, para bordado e trica*"
gere; boa em geral para tecelagem a,
uso cornumá lios de lã ou pêlo ai
meada ou novelo, torcida ou miot f/cei

de lõ ou pêlo- em meada ou novad
imo bordado, costura, croché ou tricas
linbrs de costura, para bordar e pari

tricotaram
TArruo n.• 727.336, de. 3-12-1965
(Prororgaçâo)
Meta1úrujca 13dert úrio S.A.
. São Fastio

PRono*Aao
Para oistinguir: Materiais paar construções e decorações: Argmassas. Enoda
INDIÀIACA imees/trAt4
aasse 8
Plus revlados e fitas mrigneticas
Tèrreo n.° 727.330, de 3-12-1965.
E. J. EletrónIca Industr:a/ S.A.
São Paulo

: L I. XIXTRONI CA
INIUSTRIAL
Nome Comercial

AL

Class?s: 8, 13 e 33
Titulo de IlstabAconerto
_.
..._._._
_
Termo n.° 727.332, de 3-12-1965
Indústrias de Chocolate Lia.) S.A.
São Paulo

areia. azul.elos, batentes. balaustres, bla
cos de c•in :to, blncost para pavimenta
cá°, calhas, cimento, cal. cré. chapas
isolantes, caibres, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas (inçam
caixa% JC deucarga para etixos. edifica
iões prernoldadas, estuque, emularto de
base asfaltico. estacas. esquadrias. farm.
turas metálicas para construções, !ame

las de metal ladrilhos, lambrs, !uvas
de junçAo. lages. laneotas, iso
bate contra frio e calor. manilras. massas para revestimentos de paredes, ma
r,e1ras para construções mosaicos, pro-

.1.40.3STR1A

laIRA.SttEtRá

(2.,sse 11
Peru'.';:. ,s, ferramentas de tõtla espécie.
cutelaria em geral e out-is arraos de

dutos de base asffiltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas mete,) a saber: Alicates. alavancas. ar.
sas de cimento e cai, hidráulica, pedre mações dc metal, abridores de lataa
galho, produts betuminosos, iraperatea. arame liso ou farpado, ta%tileiraa. aço-
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baleai cadinhos. cadeados. castiçais, cocareiroa; brocas. bigornas. baixelas.
bandeilas, bacias, baldes. bimbonieres:
betes para pedreiros. correntes, cabides
chaves; cremones, chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para portões canos de
acad. chaves de tenda, chaves isoleis.
cabeções. canecas. cipos, cachepots
centros de mesa, coqueteleiras. caixas
para acondicionamento de atinentes,
caldeirões caçarolas, chaleiras, cafeteiras, mochas. coadores; distintivos, da
bradiças; enxadas enxadões esferas
engates. esguichos. enfeites para arreios
estribos. esteras para arreios, espumadeiras; formões. !oices. ferro para corta:
capins ferrolhis facas, facões, tubaduras ferro comum a carvão, fêruteiras,
funis. formas par.. -doces, freios para
estradas de ferro. frig:deiras; ganchos,
grelhas. gar ros. ganchos para quadros
goazis para darruagens; insignias; limas laminas. liroreiros, latas de lixo;
molas para venezianas, martelos ia'retas. matrizes; navalhas; puas; pás. intgo', parafusos, picões. porta-geio;
porta-plio. porta-J óias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p:aa, rebites, regadores; serviços de chá e cafá
serras, serrotes, sachos, sacarrolha: teimaras talheres -atlhadeiras. tormieze,
tenazes, travadelms, telas de arame, too.)
aleiras, trincos tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr, taças.
travessa*, turibulos; vasos, vasilhames
a verruma
Termo n.° 727.337. de 3.12-1965
(Prorrogação)
Park* de Linhas Seita S.A.
Silo Paulo
4-iallaMtda

OE LINHAS.SETTA"

Cal, camisas. camisolas camisetas j
asmas ceroulas colarinhos. antro,.
esta& casacos. cáinelos..tomioós. achar.
pes fantasia& tardas para militares o>
irgiais. fralda& galochas, gravatas, ger.
rua $0906 de linsi rrie.
-nués.
luvas, ligas, lenços. manta& meias.
souto. mantas. mandrião. mantilhas Pu4:163. pelas. penhoar. pulaves prierwas.
magas. pouches..polainas pijamas. paohos. perneira& quis:mios regalos.
robe de dianibre. roupa*. sobretudos
suspensórios. saldas de °anho. sandagas
meteres. aborta. sungas. mias ou slacks
toucas, turbantes. ternos uniformes
.
e vestidos
Termo a.* 727.339-A, de 3-12-1965
Old Bar Ltda.
São Paulo

*

O là
aao Paulo—Capital.

douras. bonés capacetes. cartola* cara.
21ça3. casacão, coletes. capas. Clama,
cacheols. calçados, c ha Peaa, cintais
cintas, combinações. cor pinhos. calças
te senhoras e de crianças. calções cala
as. camisas, camisolas. EBillt Seta&
:arcas, ceroulas, colarinhos. cueiro;
scs. fantasias. tardas para militarrs.
Classe 47
"gala. /radas, galochas. grwatus. goed
Óleos, lubrificantes e graxas
Isgos de &men.. laqueias, laquês„,
Termo n.° 727.344, de 3-12-1965
uvas, ligas, lenços. risaiirõs. meias,
-l edade Civil "Fortim das Américas" Malas, mantas. marairião. mantilNas. and
São Pattln
etós• palas, penhas.. oulover, aelerinaS,
len tS as. Ponches, polainas °damas. pud
abos. perneiras. guirnonos. cegai",
BOCI E DA DE CIVI L
robe
de chambre, roupão. sobretudo;
.MRICAS"
"FORITtá DAS .
ani pensórios saldas de banho. sandá'imi,
meteres. shorts. sungas stotas ou siaria;
Nome Civil
oder, toucas turbantes, ternos. unia
Pomes • vestidos
Termo n.° 727.345, de 3-12-1965
Fábrica Real de Garrafas Térmicas
Termo n.° 727.347, de 3.12-196y
Limitada
Fábrica de Balas Nilva Ltda.
São Paulo
São Paulo
Termo a.° 727.343, de 3:12-1965
Auto Roto Maraiá Ltda.
São Paulo

Classe 41

ovas.

Bar; boate; rstaurante; lanches, salão de
chá; e salão de festas
Térnto n, 727.341, de 3-12-1965
Ludlow Corporation
Ratados lin:dos da América

)

••41.
/9.4)41

o.
4,• •
.41.4

PRIIAS-B0

Classe 34
Para distinguir os seguintes artigos.
Cortinados, cortinas. capachos. encerados, estrados, linóleos, oleados. passadeiras, panos para assoalho*, paredes e
tapetes
Termo mm. 0 727.342, de 3-124965
Moela Ha) Md Helazi
São Paulo

0?•t
11404STRIA IIRASILORS

Classe 41
Balas. oombon.s, doces de /cite. cará.
Classe 8
meios, confeitos, pastilhas. Pralinés
Garrais* térmicab
torrões
Térmo s.* 7277346. de 3-12-1%5
Indústr:a e Comércio Ting Ltda.
São Paulo

lasse 22

Titulo

Wat-o

727-33-1"3, de 3-12-1965
Irma Dello Sant'Anna
Stio Paulo
UPER JORNAL,
Classe 32
Jornal

Timo a* 727.340, de 342-19fr
Daniel Tatilewski
São P,:u!..)

/08111310i,
Tudastria Drealleira
Classe 3b
Para chaulguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em gera): Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusas
botas. botinas. bluaões. boina& baba
gomos bonés, capacetes certolail. cara.
Pacas. casado coletes. capas, chata:
cachecol'. calçados chaatas cintos
tintas. combinações. corpinhos. calça*
Jia iltaborne e de crianças, calções cal'

Classe 36
Paru oatinguin Artigos oe vestuários
e roupas 'tilas em geral: Agasalhos
aventais. alpargata& anáguas. blusas
noras botinas. blusões. boinas, babadouros, bonés. capacetes. cartolas. cara.
ouças, casacão, coletes. capas. am.a
•
PODUSTRIA BRASILEIRA
cachecol& calçados. chapéus, cintos
•
tinta& combinações corpinhos. calcas
de senhoras e de crianças, calções. calCla.sse 41
•
ças. camisas, camisolas. camisetas
Óleos comestiveis
cuecas, ceroulas colarinhos. cueiros
Têrmo n.0 727.348, de 3-12-1965
saiu. casacos criados dominó& echar.
Tèrmo a! 727.349, de 3-12-1965
Pra, fantasias. fardas para militares. coMaremi Modas Lida
Hospital "Paulo VI" Ltda.
legial& fraldas. galochas, gravatas. g orStio Paulo
São Paulo
ros. logos de limaria, 1ag uetas. lanuês.
luvas ligas, lentos, mantla. meias
A. A It
Id I
maitn, mantas. mandrião. mantilhas. paInciletrla
Brasileira
leta palas. penhoar. puloVer. pelertaas
muges ponches, polainas. pilarnas. pu.
111111/3 V1
abas. perneira& quimonos, regalos
ao Paulo—Capitaf
robe de chambre. roupão. sobretudos
C'asse
suspensórios saldas de banho. sandália!, Para distinguir: Artigos de vestuário*
meteres, Morta. sungas doias ou slack* e roupas feitas em geral: Agasalhos
Classe 33
touca. turbantes, ternos, uniformes aventais, a lpercatas. anáguas, blusas
Mai/
bota; botinas, blusões, boinas, baba
vestido*

_
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.

rermos na, 727.350 e 727.351. de
3-12-1965
Multicred S.A. Crédito, Financiamento
e Investimentos
Guanabara

mulligred
• Classes: 33 e 50
Art:gos da classe
Classes: 33 e 50
Titulo

.11nn•

• 'Termo n.° 727.352, de 15-12-1965
Multicred S.A. Crédito, Financia,.
meigo e Investimentos
-Guanabara

Classe: 33 e50
• Titulo
tTérmo n.• 727.354, - de 3-12-1965
Intermeridional S.A. Importação e
Exportação-São Paulo

xas lubrlicantes, óleos combustíveis. luvas, ligas, lenços, mantos. . meias,
óleos lubrificantes, ' óleos destinados t: ntalos, mantas, mandribo, mastilhas, amIluminação e ao aquecimento, óleos para ! ictos, palas, penhoar. pulover, pelerinaa.
amokkecedores,
petróleo e querosene peugas, pouches, polainas, pijamas, pu_
_ —
nhas, perneiras", quunonos, regalos.
• Têrmo n.°, 727.353, de 3-12-1965
robe de chambre, roupão.- sobretudos,
Mulecred S.A. Crédito, Finaniramento suspensórios: saldas de banho, sandálias,
e Investimentos
sueteres, shorts, sungas, stolas ou stacks,
Guanabara
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termos os. 727.357 e 727.359, de
•
, 3-12-1965 • -maANciAmerro E nvves-nmowro*
--,Guanabara S.A. Comércio e • - Indústria ••
Nome Comercial
Guanabara
Térnio n.° 727.356, de 3-12;1-965
Clube Atlético Santana
São Paulo
KtORROGAÇÃ-Ci

multicred

s.

•

CLUBATLÉTICOSANTANA

Classes: 8 — 13 — 17 — 21 — 22
24 — 25 — 27 — 29 — 30 — 31 —
34 — 35 — 36 — 37— 48 e49.
Titulo de Estabelcimento
Classes: 8 — 11 — 13 — 14 — 15 —
17 — 21 — 22 — 24 — 25 — 27 — 29
30 —31 — 34 —35 — 36 —
•
37 — 48 e 49
•
Titulo de Estabelcimento
Classes: 8 — 11 — 13 — 14 — 15—..
17 = 21 = 22 — 24 — 25 — 27 — 29
Classe 33
—30-31- 34 —35 —36 —
•
Insígnia
37 — 48 e 49
•Termos as. 727.360 a 727.362, de
•
Titulo de Estabeldraento
Gcanabara S.A. Comércio e Indústria
• Termo n.° 727.363, de • 3-12-1965
Guanabara
Guanabara S .A.' Ccimércio e Indústria
Titulo de Estabelecimento
Minas Gerct:s

• _PRORROGACAOfit
r' •

INDOSTR.A BRASILEIRA

Classe 38
Agendas; ações; blocos • de papel para
cartas, cartões; calendários; embalagens
de papel e papelão; envelopes, faturas;
fichas; papelão. papel e milhas; apólkes
cheques: duplicatas; debêntures: letras
de câmbio; notas fiscais; notas promissórias; recibos e passagem
Termo n.0 727.355, de 3-12-1965
Auto Pósto Melo Ltda,
São Paulo

M

E Lo

INDUSTRIA ,BRASILEIRA
Classe 47
Para distInguir combüstiveis, lubrificanCs, substâncias e produtos destinados
iluminação e 'ao aquecimento: álcool
motor. carvão a aás hidrocarboreto.
gás metano, butano t propano, gás eagarraie.do, gás 1"quefeito gasolina. gra,

.bUTPASTL..:

Wilstria'brasilitfig
Classe 8
Aparelho para o fornecimento contrai
ledo de pastas, cremes, pomadas a
outras substâncias pastosas contidas etia
tubos
Têrmo n.° 727.366, de 3-11-1965
Américo Alves V:ctorino, Renato Pei
reeia de Souza e Carlos Jose Batista
Rio de janeiro
•

(JNIOIRMIL
jild'astria,brasge18
• • Classe 41
.
Farinha de camarão'
Térmo n.° 727.367, de
Renato Fernanda Mathias
R:o . de Janeiro

-

/ELOS
_
•

inclustrla-brasilote
Classe 2
Inseticidas
Tênno n.• 727.368, de 3-12-1965

Ponto 3 . — Publicidade Ltda..
São Paulo
ÃNHANGUERA',
o

Classe, 32
Para distinguir: Almanaques, agenda*
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
GUANABita tálogos, edições impressas, revistas. órÁ
7 --2="8‘ A gãos de publicidades, programas radio.
fónicos, rádio-televisionadas, peças tos.
trais e cinematográficas, programas •
•
circenses
Termo n.0 727.369, de 3-12-1965 Casse 8
Manoel' Hamilton Lourenço Barbeitoli
Rio de janeiro
Discos
Termo n.° 727.364, de 3-12-1965
--C-CAR I A -REA1:01G011:9:,
Go -i ibara S.A. Comércio e Indústria kk:12
Minas Gerais
•
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
'PRORRNAC4
e roupas feitas em geral:-,Agasalhos,
aventais. olpargatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
bonés, capacetes. cartolas, cara.
gASA GUANABARA' douras,
atiças, casacão, coletes. copai, chateei,
cachecol:, calçados, ch apéus , cinto5.
cintas, combinações, corpinhos. calça*
de senhoras e de crianças. calções. cal . •
ças. • uniam, camisolas camisetas:
cuecas, ceroulas, colarinhos. 'cueiros,
•-'Classe 8
saias, casacos, chinelos, dominós, acharArtigos da classe
au. fantasias, fardas para militares, co.
p

04:cl

Classe 36
Titulo de -Estabelecimento
Classe 3
Um preparado farmacêutico
Claáse 36 .
.
-Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, becinas, blusões, boinas, baba;
douras, 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, .echarpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos dt lingerie, jaquetas. laques,

Edscut Todling e Décio Bendicto
Rodrigues de Carvalho
Guanabara

iia-Ustria brasileira

PRORROGAÇÃiiii

INTERMERIDIONAL
•

ÇASK GUANABAiik

Termo. n.o 727.365. de 3-12-1965

za l

• Pricl
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação falta de ao6rdo com o art: 130 do Códi go da Propriedade Industrial. Da data da publicado começara a
esezeg o prazo de Il0 dias para o deli:rimai* do pedido. Dx...vate &mi prato podarão apresentar suas opostdes •Y4 De:Mamute
Nacional da Propriedade Industrial mudes que se julgarem prejudicados (Xitil a concessão do registro requerido
galochas, gravata, goe-1 de mesa, luvas para esporte, zainiabsa" MN. de Nada" lagdeb, rae de utensílios domésticos, máscaras
lavas, Pgals JUN", inant0s, metas pare esporte, nadadeiras, rédes para
pesca, tamboretes e varas para
InasOs. manta, mandrião, mantilhas, papesca
Dedão* Pedal" Polue" Piem% Yd'
5
anos, perneiras* guiasses, regata&
Térmo a.° 727.275, de 3-12-1965
tObe de chagam roma°, aobeenados.
Salinco
—
Sal,
Indústria
e
Comércio
suspensórios. mudas Oetsanho. sandálias
Sociedade Antinima
metera, aorta, &magoa notas ou agacha.
Guanabara
roucas, turbante). ternos. anitortnes
e vestidos
Termo a, 772.370, de 342-1965
Laticínios e Cereais S.A. (LAGESA)
Rio Grande do Sal

jPRORROGACÃO
iEEIGA
Ito
OlGAIA00e4
pr

Do n

•4LI.40/1111,,D•

IMINOM De Wtae0 set.t lawat Mal% MI
11141111~ MIO
ofkte Mete*
hr Mefflteaf s*.em ata.

"Sallinco»
,indústria Brasileira

Sal em geral: — grosso, moldo, peneirado, refinado, embalado ou não
Têrmo n.° 727.376. de 3-12-1965—
Minto Lopes de Figue:redo Sobrinho
Minas Gerais

I a

•

Classe 41
Manteiga

A

Termo a.° 727.371, de 3-12-1965
Supermercados Peg-Pag S.A.
Cão Paulo

5UPERÁMA
leSte" e"*.IN

Indústria Brasileira

IA Ti AR

Classe 40
Móveis em ge:al de metal. vidro dr
aço. madeira, estofados ou não. incha
sive móveis ira escritórios: Armártoe
armános para banheiro e para rolia.
andu, almoitdaa. acolchoados par:
ban..oa. baleeis& banquetas
*andeis& domiciliares. terços biombo&

:adetras. carrrinbos para chá e cate
=juntos paia dormitórios, conjunto'
nata saia de tantas e saia de visitai
amuem para termos, jardim e praia

Classe 45
&Mentes e mudas para a agricchaira, a :colunem de armemos e gabinetes pars
:opa e molinha, camas. ce- I des. cadeira:
horticultura e a floricultura. Rores'
4 . rat6ria& cadeiras de °aliena eme,
• • natura:s
le radio& colchões, colchões de moia.
itapemas. divisões. clivam, discotecas
Térmo
727.374, de .342-1965
le madeira. espreguiçadeiras. noivara
Triz Vereinigte Spielwareafabriken
Mas. estantes. guarda-roupas. mesas
Brat Voei: K. G.
netinhas. mesinhas para rádio e televt
Akmanba
são. mesinhas para televisão. racuchus
cara quadros, porta-retratos. poltronas
ooltronas-cama: prateleiras. porta-dia
Deus, sofá& sofás-camas. travesseiros •
vitrine*
Térmo n. • 727.377, de 3-12-196f Menina Moça Roupas Ltda.
•
Minas Gerais

E I X AI
Id. QQÃ

Termo a.* 727.378. de 342-1965
Luiz Vieira Coelho

'rermo a.• 727.380. de 3-12-1965
Profarguimica Ltda.

Minas Geras

Mirv florais

(C _O

. t

A U I.

Classe 1
Pisa distinguir: Absorventes, .acetana,
ácidos, acetato& agcntes químicos pua
o tratamento e co.oração de fibras, tecidos. couros e celulose; água-raz, album.na, animam alumen, abraiacie, alvejantes industriais, alumin:o em pó,
=ceiam, anti-incrustantes, anái-oxidantes, and-corrosivos, anti-detona.1ea. azotatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais amônia; banhos para galvanização.
benzinas, benzol, betumes, bicarbonato
de sód:o, de potássio; ca/ virgem, carvões, carbonatos, catalizadores. celulose. chapas fotográficas. composições extutores de incêndlo, cloro, corrosivos.
cromatos, corantes, creosotos; descorantes desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre. ater. esmaltes. eestearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores. fluidos para freios, formol fosfatos indus.
triais, fósforos industriais, fluoretos.
fundentes para solda: ga:vanizadores.
gelatinas para fotografias e pinturas.
glicer:na; Iddratos, iddrosulfitos: inipernieabilizantes, ioduretos. lacas; massas
para pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutral zadores, nitrocelulose; prooxidos. oxidante. óleo para p:ntura óleo
de linhaça, produtos gut:nicas para impressão, potassa induttrial, papéis heliográt.cos e preliocopista peliculas sensíveis, papes para fotograf'as e análises de laboratório, pigmentos, potassa.
pós metálicos para a composição de tintas preparações para fotografias, produtos para n'cluelar, pratear e cromar
produtos para • diluir tintas. prussiatos
reativos, removecbres. sabão neutro
sais, salidatos secantes, sena bilizantes
anatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, eolventes, sulfa
tos, fritas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira ferro, paredes
construções, decorações. couros. tecidos.
fibraa, celulose, barcos e veiculos, talco
Industrial th'ner. vernizeS. :areio
-Térino a. 727.379, • de 3-12-1965—
Vicente Arantes Moreira
Minas Gerais

aa,..10.1ritirtxr
Classe 37
Classe • 49
_

Para distinguir logos. brinquedos, assatempos e art:gos desportivos: Autoimóveis e Veiculos de -brinquedos.
ermas • de brinquedo baralhos, bolas
para todos os esportes, bonecas. árvores de natal. chocrilms, discos de arremasso desportivo, figuras de aves e
aves e aniniais. log os de armar, logos

Para distinguir: Roupas brancas para
:ame e mesa: acoichiados para camas.
rolehas. cobertores, estregbes, fronhas
guardanapos. jogos bordados. Imola
mamas para camas, panos para . Cosi
rira e papos de pratos, toalhas de mau
e banho toalhas para jantar toalhas 44
mesa. toalhas para banquetes. ousou
çrlies para cama. ral'AP e banho, toalhete
•

Classe 42
•Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, an:z. bItter, brandv, conb4aue, cemve ias temei. genebra. qin. !iro
res. °criar, puncb pipermint 'hum
sucos de frutas sem Alcool. vinhos, ver
mote', snnl-os espumantes, vinhos
guinados e wh:sky

e

(P•ii0,6.ROZII1N2C41)
Classe 2
Para distinguir; &tubos Acickss saiacarias, aguas desinfetantes e para tina
sanitários, apanha moscas e insetos Ide •
Jorna e pape , ou pa pelão,. sacterich
ias. !mantida& cartanaticidas creohot,
:reobotalina, creosoto& desodorantes,
iesintetantea dentam/tures exterminado.
es de pragas e nervas danumas
111:antes, toslatua turrnicidss tunstd,
Ias. fumiga/lies. glicose para fins veta-manos, hertnadas, inseticidas intenda
¡usos lande/O—Is microbicidas medica'
anatos ara animais, aves e Mata. óleos
ietintetantes e veterinários oetrõleoa
•anitános e desinfetantes papel tomo
~rio. pôs ineeticidas. 4ungicidas
!calafetam& preparik ões e ordoutat
e:enodas desinfetantes e veterinário&
-aticidat remédios para fins mut:Iria@
e desinfetantes para tins ¡apiedas hora
ticv!ns, sanitários e• veterinários vacina
tiara aves e animais, venenos contra itho
seios, animais e nervas inalaras

Têm& a.° 727.381, de 3-12-1965
Fina — Fábrica de Laticínios
Guaxupé
4.4:nas Gerais

P . I N A1
Classe 11
Alcachofras, aletria. alho, espargos,
nácar, alimentos para animais. amido,
•nindons. anietiraa anien.folm. araruta,
irra& atum, aveia. avelãs. -ene sul.
ma banha. araria batatas. baias,
..scoitos. bombons. bolachas baunilha,
até em pó e em grão. camarão canela,
la nau e em p6. cacau, carnes, chá,
arameis* chocolates. confeitos. cravo,
'areais cominho crenv de leite cremes
1.nneritietos. croquetes, compotas. cas•
nas. coalhada, castanha cabeia colidi.
matos para alimentos, comrantee,
tsouriçoa. dend& doce& doces c'it
as. salina/te, essências alimentares. ma.
lerias. ervilha& enirovas. extrata de to.
nate. farinhas alirnenticias lavas. fé+
:bisa flocos, tareio lamentos. tendo.
.ioos. frios frutas sécas naturais e ceai' a gradas: glicose, goma de mascar. gra'?
granulos, grilo de bico. gelatina,
%anisada geies* hem, doce 'serva
' iate. hortaliças. lagostas. laguna. kW,
(Indentado. leite em oó. legumes em
a:serva. kntiihns. linguiça, louro. mas.
•ar allenenticlas mariscos. inanteipa,
narparina marmelada macarrão. mas.
a de tomate mel e melado mate. ruas.
.nostarda. mortadela nõa moscada ao.
as para mingaus. molhos moluscos,
.es éleos comestivels, OSi rjis. ovas,
'v ag ina obit'es pei xes, tressintos. Pie
4ies. valos. walinés numenta guio um-e
Dem- ootA pastilhas ritr,as
.aellos ',ações talnnreatts s p. rr
nal% requeijões, sal, saga, sarliubat

L- (becf'o 111 )-
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DEPOSITADAS
-

Publicação feita de acCirdo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data 'da publicação começar* •
scrrer o prazo de 60 dias para o deferimentz
prdid,o. Durante esse , prazo poderão apresentar suas oposições e.to Deputa:num
"melarias, fa; Pitoriadade Industrial aquéles que -se julgarem vrejudIcado3 cora . a concessão do Pediatra èedneside
•

tandoiebea salsichas, salames. sopas en:
latadas. sorvetes, suco tomate e de
trutas; torranas tapioca tâmaras, talharim tremoços: turras cortas para ali
. mento. * aannan , e aves. torrões..
'cindi:11e
, viiiágre
Termo n7 727.382. de 3-12,1965
Fina — Éiábeica de , Laticínios
Guaxupê
M:oaá Gerais
PINA-1•ÁBRICA DZ LATICIITIOS

Guninz rÁnn
Nome Cornareis..
—
Termo n.° 727 .383,
.
de 3-12-1965—
Darlo Franco de Medeiros
Rio de Janeiro

B1OVITAN

• Classe 8
Ins,,umentos de prec1s¡:1o, instrument5s
científicos, apa relh ososdeu
cientif:cos, aparelhos de uso comam:
Instrumentos e aparelhos didáticos. ; moldes de veda espécie; acessórios de aparelhos elétricos (riclusive válvulas, lâmpadas, fios, soquetes, tomadas, etc•);
AparehOs fotográficos radiofónicos, clnematográf.icos- máquinas fatantes,•
• cos gravados» e filmes revelados: Termo n.° 727.388, de 3,12;1965Sulcredi Cia. Gaucha de Investimentos
Rici Grande do Sul

S TAIUNCH:
l'
‘ ' - 10 É (tIA
ir•I V E G
ETO g
Classe 33
Título
n.• 127.389, de 3,1'2-1965Organização Paranaense de Empreendinien~ Grais Ltda. — ORPEG
41i
Paraná

LIMITADA
. Nome Comercial
• Termo n.° 727.385, de 3-12-1965
Moinho Graciosa S.A.

ORPEG
-

Paraná

: • (Prorrogação)
Srio Paulo Alpargatas S.
São Paulo
-

Classe 38
Ações. apólices, cartões comerciais e de'
visitas, cheques, cupons, debêntures du,
PI:catas envelopes de qualqur tipo etiquetas impressas, faturas, folhinhas impressas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta recibos e
rótulos
.Termo n.° 727.390. de 3,12,1965'...
- Fo• Studio ROsr • .
Rio
, . de Taneirc -

Classe 41
_1

Têrmo n.° 727.386, de 3-12,1965
Antonio Correia Sarava
Paraná ,

- retaA‘ GIRA
i

Classe 8
Artrelhos; fotográficos, revelações é
material fotográfico
Tênno n.° 727.391, de 3,12-1965.
Auto Cine W Centenário Ltda. .Guanabarr
•
'
aliaiteu#24
,

Iltrthistrie Brasileira

0‘1.t

"LOCONTiVA"

Classe -23
Tecidos 'e lonas de algodão em peça

Classe io
Vertno n. • 727.395, de -3-12-65—'
Para distinguir: Artigos de vestuários
e . roupas feitas em geral: Agasalhos, Banco' da Província do Rio Grande do
Sul S. A.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,,
Rio Grande do ..5.u1
n)otas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cara-:
puças,' casacão,' coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, - chapéus, cintos,
cintas,. combinações, corpinhos. calças
le senhoras e de criança. calet"-s. calças, camisas, cainisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes, fantasias, fatdos para militares, colegiais: 'galochas,, gravatas. porroá, .jogos dt lingerie, Jaquetas, Laquês.
luvas, ligas,, lenços, mantôs, meias.
maiôs,. mantas. --mandribo, mastilhas, maietós,. palas,. Penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,;
• Classes: 32, 33 e 50
robe . de chambre, roupão, sobretudos.'
Título
suspensórios, saldas de 'banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks. - Termo n 727.396, de 3,12-65
toucas, turbanns, ternos, uniformes
Banco • da Província do Rio Grande do
e' vestidos
•
Sul S. A.
Rio Grande do 'Sul
Têrtmo n.• 727,393. de 3-12-65
Banco da Província do Rio Grande
- do Sul S. "A.'
Rio Grande do Sul'

• Classes: 32. :33 e 50
Titulo
•Teimo n.• 727.400, de 3-12-65
Laboxatóiio',Farmaceutico de ,. Brasília

-

•
Classes: 33 e 49
Estabelecimento para prática de boliche

• (...4bevms 32. 33 . e '51
. Titulo
Termo'
'727.398; clt 5-12-65
DanyteX
Indústria e Comércio de
,
Confecções Ltda.
.
.,RR; Gi'and.' do Sul.

W"ãsína

Liduuradrio Farmaceutico
de Brasília

Ciarise 48,
Perfumes e,p6 de arem

•

.F3 0:n
76G, ;Ire:

ROSS.

Farinha de trigo

A.

indústria .Bra.sileira,'!•-

SULCRED1
,

COMERCIO

Têm? n.9. 727.394, de 3,12,63

Termo n.• 727.392, de 3-12-1965
- São Paulo Alpargatas S
. - São Paulo
„

ELETE619111

,.

remo n.• 727.384, de -3-12-1965
Bechara Comércio Limitada
Perne*Suce

fifellARA

Termo. n..9 727.387, de 3-12-1565.
Eletroplan Engenharia Lula
Rio Grande dt, Sul .

• elasses. 2.; 3.
,
„,Titulo ,.•;1

!.

Classe
.
l arg
Artigos. de veituínai
- munas ;feitas em geral: eikgasaraos
s. aiparçataa, anáguas, •ohisal
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MAFkCA S DEPOSITADAS•
'

MININIMn114~~11~111•11•MNIEMn11•11•1111n

~11111~1•1111~1111.

Pub1leall10 Seita de *cardo com o art. 130 do Código da Pror,.eiedade Induze:isl. Da data da publicação conteçarã a
ltegeg G Prose de 13 dias para o dderimento do pedido. Durante leso prazo poderão apreaentar tuas orei"; ao Departamento
Sacão:mi da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem PreJudleadee meu • emende do regam requerida
A
arroz, atum, aveia, avais, azeite azei- grelhas. garkos, ganchos para quadrei
tonas. banha, bacalhau, batatas, balda gonzis para darruagens; insignias;
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha. mas, lâminas, liroreiros, latas da lixo:
café em pó e em gra°, camará°. canela. ltas;
u machad:nhas, moias para porta,
em pau e em pó, cacau. carnes, chá, molas paia venezianas, martelos, dar..
caramelis, chocolates, confeitos, cravo retas. matrizes; navalhas; puas, pás, pra.
cereais, cominho,. creme de leite. cremes gos, parafusos, picões, poeta-gelo: pia.
Radiadores alimentícios,
_a_
croquetes, compotas, can- seiras, porta-pão, porta-gdas, paliteiros,
gica. coalhada, castanha, cebola, condi- panelas, roldanas, raios para p:ns,
mentos para alimentos, colorantes, tes, regadores; serviços de chá e café.
(Usam: 21 e 33
chouriços; dendê, doces, dome de fru- serras, serrota, sachos sacana ha; te.
Título
tas. espinafre. essencais alimentares, em- soaras, talhares. ealhedeleas, terquese,
Termo n.• 727.403, de 2-' 1 ce
padas, ervilhas, enxoval, extrato de toè• tenazes, Cavadeiras, telas de arame, toeG. S bre •
mate, farinhas alinienticias, favas fé- neiras, trincos, tubos para encanamento,
Brasília
cuias, flocos, tarelo, fermentos. .felião trilhos para pinas de correr, -taças,
figos. frios, 4rutas secas naturais e cris travessas, tnribuloa; vasos, milharam
Super mercado de CalçaaoS talizr.das, glicose, goma de mascar. gore verruma
duras. granulo& gráo de bici. gelatina,
i.PEGUE?- CALCE.,
Tè:tno n. 9 727.408, de 3-12-65
•
goiabada. ge léizs,h erva doce berva
mate. hortaliças, lagostas, linguas. iene Mercantil More:ra dt Ferragem Leclew
Braslra
condensado, le.te em pó laaumes via
torces e vestidos
Classe 36
M
masconurva, lentilhas, linguiça, touro. mas.
Compras e vencia ce calçados em geral sas alimenticias. mariscos, mantei ga Termo n.' 727.397, de 3-12-65
Banco da Província do Rio Grande do
margarina, marmelada. macarrai. aiasTermo n.• 727.404, de 5-12-65
Sul S. A.
sa de tome. mel e mel*. mate, masCa.
Lida
Aktie:da
8
Partira
Rio Grande do Sul
sai para tn:ugaus, molhos miluscos. U
Guanabara
mostarda, mortadela, nós moscada, no•
tas, comestivels, ostras, ovas.
e ik
r •
•
pãe.s, paios. pralines pimenta, pós ..para
s•Ionie comercial
pudins, pickies, peixes, presuntos. Pa
Ténno
727.4C9, de 3-12-65
pet:t-pois pastilhas, pizzas Fichas:
Mahamo:.:d
queilos, rações balanceadas para atamais, requeijões, sal, saga. sardinhas,
Brasília
Indústria Bgaaartira.. sanduiches. sorvetes, suci de tomate e de'
frutas. torradas. tap.oca. tamari:s,
rim, tremoços, tortas, tortas para aliCiasse 4:
Império dos Plásbcog
menta de animais e aves, torrões
Para distin g uir: Aguardentes. *Pedi/
'
toucinho e vinagre
bota& batinas. binai**. bolam babaduurna bolses. capacetes, carmim. cara
pecas. Casada. Coletes. canas. charles
cachecols. alçados. chapeis*, cisme
rimas. coarbenneei. caramba.. calçs.
de emboru e de enuvia calções. ca.
Pa, camisas. camisolas. ~Metas
cuecas. ceroulas, coiarinhos, caceis
saias. casacas, chinelos. domineis. achar
pra fantasias. fardas para militares. co
fraldas, ardocbais. gravatas. gor•
iroe Iogas de /bipene. Jaquetas laqtes
lavas, ligas, lenços. asactõe, meias
asado, mantas. tnandriáa. mamam va
latas. palas. penhoro, nul'over, etierinas
pregas. ponches. po:ainas. pijamas. Ple.
ahos. perneiras, quammae, regalos
robe de chambre. roupão. sobretudos
auspermários. saldas de banho. (andina
sia teres. shorta. zangas. ~ias ou slacks
tales, toucas, turbares, ternos. uni

remo a.• 727.402, de 3-12-65.
.

Alcides Freire Dias
Brasilia

'as

ercantil Moreirà
de
A Ferragens Ltdã

.

Alegria

vos. arrz. hitter. br/ndv conhaque, eer

velas fernet, geoe‘ia. gin. ;mina fico.
Termo n.9 727.407, de 3-12-65
res. /lactar, pun.l, pipermint. rhnm Mercantil Moreira de Ferragens Ltda.
frutas
sem
álcool,
vinhos,
ver
sucos de
mouth vinhos espumarias. vinhos
Brasília
manados e wh'skv

clames: 32, 33 e 50
Título
•
Ternto n.• 727.399, de 3-12-65

Temo n.° 727.405 d? 3-12-65
Compaolva Brasleira d? Empreendi- Finacap — Ccvnpanliza de C-édito, Fimentos da Ap'.ub
nanciamtnto e Investimentos da Capital
Cibraplub
Rio Gran le da Sul
Brasília
,'

tonsolub
•t

,e Investimentos da Canital

Indústria

•
Classe 33
Companhia de crédito de finanCamento
e Investimentos

Clr . e 32
Para dist nquir: Alminaques. agendas.
Termo n.• 727.406, de 3-12-65
anuários, a'huns Im n resaos. bolarins caIndústria e Comércio de
tihrfos, edirises iinfernsas. revivias. ór- "Alibras"
Alimentos Brasília Lida
gãos de publicidari. p. p-ogramas tarrofón i cos.. rárl'o-televonadas, peças. teaBrasília
trafs e cinem-, torárcas programas
cire,•nnes
Trino n 9 727.4.31; d1-l2-65
Ttraeinia
1.;:boratí•
Lt nla.

•

hbrÈs
Indústria Brasileira,

LabRratório F3rmacêutico
de Brásilia Ltda. •
Nome comtrcial

•

ln.dústria Brasileira

MACA!' - Compantital

'de Crédito, Financiamento

C ''

ercenier

Classe 41
Alcachofras aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido
°meado" ameixas, amendoim, araruta,

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tilida espécie
cutelaria em• geral e outris artlaca de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açucareiros; brocas, bigornas. baixelas
bandeaas. bacias, baldes, binsbonieres:
bules; cadinhos. cadeados, castiçais, co.
Uras
U para pedreiros. correntes. cabide s'
chaves; cremones, chaves de paras
conexões para encanamento, colunas.
conexões
caixas de metal para portões. catade
:watt. chaves de tenda chaves asares&
cabeções, canecas. cipo:, cacheaots.
centros de mesa, coqueteleiras caixas
para acondicionamento & armrnios.
caldeirões, caçara-las. chaleiras. cateteiras, conchas coadores: distintivos, risestrieis
radiças: enxadas, enxadões.
b
engates. esgu:etos. enfeites para armo;
estribos, esferas para arreios, nmumadeiras; formões. 'vices. ferro para ....oda'
capim lerrolhis, facas, facões, tachaluras ferro comum a carvão. têruteiras.
funis. Rirmas para doces, freios pa, a
estredag *de ferro, frig:deiras; gandsos.

Ciassem 8 e 3S
•
Titulo
•Térreo n. 9 727.410, de 3-12.6u
Panificadora 'Forte lida
Brasília

PaiiiiiràofoÀ
(forte 4.4
Nome CODIefenh

Têrmo n.• 727.411, de 3 12-65
Lavaihkria Aristocrata Ltda. •
São Paulo

Classe*: 32 e "33
'Titulo
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Termo n. 727.415, de 3-12-65
Termo n. 727.412, de 3-12-65
Banco da Província do Rio Grande do Banco da Província do Rio Grande clo
Sul S. A.
Sul S. A.
Rio
Grande
do Sul
Rio Grande do Sul

tadas, piche em bruto, pedra. calcaria
Termo. n.° 727.422, de 3-12-65
plantas medicinais, pedras em bruto, Banro Aliança do Rio de Janeiro S. Am
quebracho. raizes vegetais, resinas. re• Guanabara
,
sinas naturais, residnos, testeis. sinete
, seivas: "talco em' 'briato,',xiSto, risto
' betuminoso e' silicio
•
BANCO- ALIANÇA
. .
n: 727.418., de 3-12-65 '
ME,
Gárla Ltda, Embalagens -de Papelão
..
São
‘ 'I1VESTILUISTO8
, , • Paulo
e
Classe 33
Título

is

Termo 11,9 727.423., da 3-12-65
Banro Aliança do Rio de Janeiro S. A.
Prrn sminico
Classes: 32, 33 e ,50
Título

(BANCO ALIARÇÃ\
'DE,
UVESTIREncia

727.417, de 3-12-65
Termo
Banco da Provincia do Rio Grande d'O'
Sul S. A.
,
Rio Grande do Sul

• Classes': ' 32, 33 e 50
' Titulo
Termo n.° 727.413, de 3-12-65
Banco da Província do Rio Grande do
Sul S. A.
Rio Grande do Sul

e

e
Tàrmo n. • 727.424, de 3-12-65
Banro, Aliança do Rio de Janeiro S. A.
Classé
'
. São Paulo
.
Cabás de , papelão, álbuns, enata-borrão,
• e outros artefatos de -papelão'-.'
•
BANCO ALIANÇA
Termo n.° 727. 419, de 3-12-65
EBA — Empresa Brasileira de Adesivos Ltda.
Guanabara
INVEC.CIMENTOS
Classes: 32, 33 e50 •
Titulo
Termo n. 9 727.416, "de 3-12-65
Plastispuma Gaúcha S. A. — Indús-{
tria e Comércio de Espumas Sintéticas
Rio G.-an& cl o Sul

Ciasses! 12, 33 e 50
Titulo
Termo n. • 727.414, de 3-12-65

Rio Grande do Sul

Classe 33
. Titulo
-

Indústria Brasileira
Classe 4
Para - distinguir colas em tõdas as suas
formas

Banco da Província do Rio Grande do
Sul S. A.

indústria B-rasileira

Termo ri.' 727.420, de 3-12.65
Firex Indústria • e Cotnàcio Ltda.
Guanabara

Titulo

Termo n. • 727.425, de 3-12-65
Bani.° Aliança do Rio de Janeiro S. A.
,.
-Minas Gerais ,
• . . ,
, . • ,
.

BANCO ALIANÇA
DE
•

INVESTIMENTOS
_

Liasse •
•
(2as.ie 33
Substâncias e produtos de • origem ani•
Titulo
mal, vegetal- ou mineral, em bruto , ou
4
parcialmente preparados:, Abrasivos em
Termo n. 727.426, de 3-12-65
bruto, argila retrataria, astãltico em
Casa Arrádia Galados Ltda.
Guanrh-,,-a
"nruto, algodáo em bruto: .borracha
Indústria Brasileira
bruto, bauxita, .benlonn breu: cânfora
3ruto, chifres, ceras de ' Plantas 'ceras
Classe 3
• vegetais 'de carnaúba . e aricuri: , crina
:ÁRCAIIIII
-de cavalo, crina ia geral, cortiça cai Para distinguir. eitinior ' .de in'endio
INDÚSTRIA BRASILEIRA: bruto,. cascas • vegetais,- espato, erva:
-Têrmo n.° 727.421, de 3-12-65
medicinais, exre . tos 'oleosos,- estopas
Cla.,3ti
.
enxofre fõlhas. fibras vegetais, flore! Banro Alfarp-a do Rio de janeiro S.' A-.
• rói ' Grande do Sul
„Calçados em gera!
secas, ' grafites, goma em bruto: granitc
---.
em bruto. kieselghur, •líquidos de plan•
TerinO n. 727.427 de 3-12-65
tas, lates em brutoi ou parcialmente
,Fernand'es Azevedo BeF; ; 1 l'' Ltf l a .
BANCO ALIANÇA
áreparados. Minérios metálicos,' tnadei
- ',emanai rd ra
ras em bruto nu parcialmente traba
DE .
¡ Nadas, em toras. serradas e aplainadas
nica. • mármores' bruto, 6ixdo de
. FERRA N PES .AZEVEDO
'7Ringanes, óleos de cascas vegetais
- . 13 E 1131 DA S' LTDA.
'í leos em bruto ou parcialmente preparados. olombagina. • em" boate. O6 de
, ..
Classe 33
moldagem para feadIc6es; pedras bei!
Título
\

unautunott.,

aasaes: 32. .33 e 50

Classe 33
'Titulo .
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,

nele a, 727.423, de 3-12-65
móveis, bancos, balcões; banquetas]
,gonge Et Noir Modas e Confecções bandejas domiciliares, berços. biombos.
Ltda.
cadeiras. carrinha' para chá e cate
Guanabara
conjuntos para dormitórios. conjunto;
para saia de janta: e sala de visitai
conjuntos Para terraços, jardim e praia.
=luto& de sumários e gabinetes para

Termo n. 727.436, de 3-12-65
Cia. Produtos Pilar S. A.
Pernambuco

copa. coabita. camas, cabides cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, calam
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários de rádiOs colchões. colchões de moias
• roupas feitas em geral: Agasalho& /apensas, divisões. clivam, discotecas
•ventais. (Alpargatas. anáguas. blusas. de madeira.' espreguiçadeiras, escrivanibotas, botinas, biusdes. boinas, baba- abas. estante& guarda-roupas, alega&
douros. bone& capacetes. cartolas, cara- mesinhas, (netinhas para rádio e teievi.
"ocas. casacão coletes, capas, chalé& são, mezinhas para televisão. molduras
cachecol& calçados, chapéus. elmo& Para quadros, porta-retratos. poltronas
tbata.s, combinações, corpinhos, calças Poltronas-camas. prateleiras. Porta-dmsofás. sofás-camas. travesseiros e
de senhoras e de crianças, calções cal-

filDn t 43
Conaitnina rvedu.Tol ftlLVit
'Áacrra .1'ssaiwasocea •

flOUGE ET NOIR

vitrines
ça& camisas. ~isolai, camisetas
Cuecas. ceroula*. colarinhos. cueiros.
Urino n, 727.433, de 3-12-65
Raias. casacos, chinelos. dominó& achar Café e Bar Cantinho do Zé Ltda.
pez. fantasias. tardas para militares coGuanabara
legiais, fraldas. galochas, gravatas. gorro& jogos de [ingeri& jaquetas, !aqui&
luvas, ligas, lenços, manga, meias
malas. manta& mandrião, mantilhas pa-,
letós, palas. penhoar .pulover. pelerinas.
penas, ponches. polainas Nanais PuINDÚSTRIA BRASILEIRA
abos, perneira& quimonos, regalos.
robe de chambre. rolpão. sobretudos.

CANTINHO DO ZÉ

saldas debanho. sandálias
•
Classe' 11
susteres, shorts, sungas. atolas ou alada
Doces,
café
liquido,
'chá,
chocolate,
ano.roucits, turbante& terno& uniformes lhos, ovos cosidos, croquetes, empae vestidos
das leite; que:los, pães, pizzas, salame, salaminho, presunto, linguiças. conTêrmos as. 727.429 e:727.430,• de
dimentos culinários e torradas
3-12-65!
'Parnandes Azevedo Bebklas Ltda
• Termo á. 727.434 de -31245
Cia. Produtos Pilar S. A.
Pernambuco

.

Térmo n. 727.440, de 3-12-65
Cia. Produtos Pilar S. A.
Pernambuco

PRORROGAÇÃO
•

PR ORR OGgiO
.-

Morena

Azul

Classe 41
.• Biscoitos
Térmo a.' 727 .437, de 3-12-1965
Cia. Produtos Pilar S. A.
Pernambuco
Vermelha
PPORP .X.44À.:71"
NXD.s.j,—
Vp7-,;¡dhe-à
f . k•,‘
s les4Z,
• '

*.co
9....P

Classe 41
Macarrão
Têm on. '727.441, de 3-1245
Cia. Produtos Pilar S. A.
Pernambuco

sPPn

suspensórios.

OSSORÓ

Caase 43
Artigos da classe
Classe 42
Artigos da classe
Térreo n. 727.431. de 3-12-65
Atlantic Researcb Corporation
Eistados Un l d drt

Classe 41
B: scoaos
Tirano n. 727.438. cie 342-65
Cia. Produtos Pilar S. A.
Pern: reboco

PRORROGAÇÃO

PRORROGACÃO
Compan&agataiates irat ,4/
lea rs -qteweminso

Cidade ea.

crtirAtalyoaia444itet
~ft •11/4ÉNAMILIMO

ARCAS
C.ASs.•

Pogueies pz-1'.I Elas CkULIk U. e ,omponentes • para os mesmos

Classe 41

Biscoitos
Tênia° n. 727.435, de 3-12-65
.
Cia. Produtos Pilar S
Peni: mim., •

Classe 41 .
Biscoitos

Classe 41
Biscoitos
Ternao.s na, 727.442 e 727.443. da

3-12-65

Cia. Produtos Pilar S. I.
Pernambuco

'Nano n, • 727.439.. de 3-) 2-65
. Produtos Pilar S. k.
Pci il. MI nu

Têm° n. 727.432, de 3-12-65
Indústria e Comércio de
Mafor
1Wveis Ltda

MAFOR
INDÚSTRIA BRASILEIRA
.lassa a.

Móveis em geou ia lactai vidro, lie
aço madeira estofados ou cato. inclu.
sive miSeeis sara escritórios: Armários.
armário , para nanheiro e para ~NP
ssaclas. timoPs. acolchoados para

Classe 41
Biscoitos

•

Classe 41
Biscoitos

Classe 41
Macarrão

-.1
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. ‘`.

!rirmo a. 727414, de 3-12-65
Renda, Priori E Cia. Lda.
Pernambuco

Termo n.°727.448. de 6.124965
Cia, .de Cigarros Independência
São Paulo

f VERMELHO 'n . AMARELO

PICOLINO
Indústria Brasileira
Classe 44
Cgrafos
nono n.9. 727.449, de 6-12-1965
- ç10 . de Cigarros Iadependêacia
ã,o Paulo

VISTIVI O
In ddatria Brasileira

Clatere
Bala de me.
Térmo n 727.445, de 3-12-65
Américo Santardli Roversi e Eduardo
Teixeira Leite
GuawkAra

Classe 44
Cigarros
Termo n.° 727.450. de 3-12-1965
Ca. de Cigarros Independência
São Paulo

'SPEINGPI ELI
Indústria Brasileira
I ndústria

Brasileira

Classe 18
Éspingarda- pneumática para caça submarina
Urino a. 727.446 st- 3-12-65
Ralph Fig-eiredo Cruz
Guanabara

Classe 44
Cigarros
Termo n.° 727.451, de 3-12-1965
. Ca. de Cigarros Independência
São Paulo

1""CIO..3EL
'Indústria Brasileira]

{Espia

ss

f

(Indústria Brasileir,)
Classe 28
Lombadas ou espirais plásticos para
prender What d c-dernos, jivros e
congénere@
. Termo a. 727.447, de 3-12-65
(Prorrog7çáo)
Produtos de Limpess "Niqued" Ltda.
Guanabara

Classe 44
Cigarros

Térmo n.9 727.452, de 3-12-1965 Sociedade Serraria Veículos Auto Peças
•
Limitada'
• São Paulo

SOCIEDADE SERRANAVE±CULOS—AUTO PÉÇAS
'TDA.

iNTome Comercial
Termo n.°1 727.453, de 3,12-1965
- .1Sociedade Serraria Veículos Auto Pecas
„ Limitada •
São P-,,,f!a

1E , BE ANA',
.•. "--

Classe 21

Para mainguir: Veiculos '

e :wwwip pwleS

ntegrantes: Aros para bicicletas, auto
móveis. mito-caminhões,' aviões. ',amor:.
tecedores. alavancits'' de câmbio barcos
iratim, braços para veiculo.'
*as; carrinhos de • môo e eMr.retaa. ;aia*
dionetes. carros ambulantes: camhotles
rarrias..- tratUres. carros-berços. 'carros,
aflgues. , catrotairrigadOifs.. -carros. car
•
Classe 40
t
carroteries.•`- :chassis..• chapas cia
Uns preparado para ,conservar ;i ;:Polir
calares : para veiculos; cubos de veiculo.%

corrediços posa veiculas. direço30. degigadeiras. estribos. escadas- rolaatea ele•
'adores. para passneiros e para sussga
trelas. fronteiras para velculos, guttláss.
'ocomotiv,as. lanchas..matacitloa moias.
motocicletas. tnototargas. moto furgões
manivelas. isavios. ônibu.s. para-chuçara
nara-tamas. paro-brisas. pegam. Da:30m
rodas para bicicletas,. raios ,e;.// bi.arae.
tas. reboque. radiadores pura veiculas
rodas para veiculos sefluis. triciclos. termites para velculos. vagões velocípedes. varetas de contrõle do afogador
acelerador. tróleis, troleibus varaes de
carros. toletes *ma carros
Têniaos ns 727.455 a 727.457, de
6-12-1965 •
Indústria e Comércio Ting Ltda.
•

S4o

rri

•

3 II ?

A

Indústria Brasileira

Classe 1(i •
•
•
Para Os/lago/ri Abaixa-Lingual. abre.
Docas. lidenótómoS, etastadures,,agratos
para ossos. agulhas para injeção algo
dâo hidrófilo anulas. amalgamas apa
radores aparadores para fins médico
cirúrgicos, narelhos 'ara massagens apa
relhos de pres.sáo arterial, aparelhos de
Catariam. aparelhos de raios uitra-vio
.eta. aparelhos •de Raio X. aparelho:
de infra-rermeiho. -aparelhos de surdez
assentos . para enfermes,' ataduras.' bis
oedras preciosas e suas a:mações, &dói
:arras . Dara arado, grades de discos
rurts . cadeiras para clinica médica. ca
Jeiras de rodas, cambraia hidrófila. ca
nulas. Cataplasmas de jeltro, cera pare
ncrustaçAes e articulações. cêra colan
te. cintas Pari •IIns clinicos. , cintas um
belirais. colheres 'cortantes' compressas
:ompressas de tecidos. costótomos cure
ras, dente, artificiam, dentaduras, de
preasOres dilatadorfa, duchas. drenos
elevadores, eppéculos. esponjas. estufas
espátulas. escapelos; escopros. extrato
res .escavadores lios de linho para te
fidas' . tacas. ‘ gachos para músculos. ce
talõmetros. gazes . goriivas.. goivas. gés
to. grampos para soturas, guta-percha
sisterbinetros irogadores instrumentoi
pôs para limpeza e polimento Para fias
adontolóaicos, lixas luvas e dedeira.,
de borracra limas . para ossos, lancetas
massas p lásticas.. para fins . odontológi
:os. máscaras para anestesia mesas
I p eraçara. mesas para' curativos • Mar
mios artificiais perfuradores, pés e bra
ços artificiais . perlaraciorez ósseos. pia
cai . ara obturaçõek de canais. orcela
nas. ulcera para oaraan ca, pinças ana
ténilcos. • .rokas cirúrgicos de lá de pau
ruge ç rodas para desgaste dentário
aarlacletras sandaracs &Ma e crina 'os
ra zoturga. 'tacos- pira .qêlo e. bolsar
parailigua :ouram, sondas, seringas
ra lavagem; e..-Jniecões'aerras. serras na
ra raguiptemia: termômetros.. tesouras
trepano, sientossms. verniz . liotante.pars
:fins tviontalógicos
• ' 'Classe• )
Para distinguir • Azai da Prussle.' ara.
ultramar.' alumiai° ene' , pó pára pintura
ácido nitrico alumen, água' eifigenalla.
' álcool para fins . industriais,

alvaiade, anticorráluos add0 areenieek 3riihantes a óleo. OcornOreto de ale30°
aio, bicromatos. cloreto de sódio, doe
reto de amorno, cloreto de potaasio. carbonato de sodio. coraste. para uso Ga
indústria mineral 'Creosoto para Industria. carbonato de Anagaemo. cloreto do
cinco. ctoreto de raleio. esmaltes, goma. • :
laca preparada. glicerina ara uso na
duma hiosiifito de sexto, ldureto de
:monas, idrosolfito, laca, massa a MN
de óleo ara ocrreção de saturas. nitrato, óleos, otassio de sadio ceasaa para
aso roi indústria. secantes para tintas,
um de amemos. usados usa tadústrisy

soda caustica sulfatos. antas, amuras,
naus a iticooi, wertaizei vefitiZes • ai.

• coal, tetracloreto ele carbono
Cesse • A
Adubos, ácidos sanitários. água desfiai
etatues e para tas sanitários, apanha
abam, e insetos. Ide goma e @moei 90
parreiãoi. alcali: bacterocidaa, oa.ratt.
idas . carrapaticidas, erma* cre..Aalla
creozoto. desodorantes desoteland
.tes detunadorea extercaloadotm de
ptuls
aamtuarsterer
ezia beroctle
a‘rva.:
ne para
res.".as
karinha de ossos. Jernisaartes roa.
tato,, tonnicidaa 1isagic4aa sumagik
glicose para fios vetepaáírles duo
'aos. •berbicidas lusetifiroos. larvicidas,
microbicidas, gardicapseotos sara anil.
tais, aves e miuá. óleos desinfetantes
veterinários petróleos sanitários e
lesinfetantea papei etuaegatórisç
.nseticidas. parsiatticsdas. fungicida, 11
lestatetantes. • preparações e orodutoo
: useticidas. Remitidas. • desinfetantes •
veterinários, raticidas, remédios para
rins veterinários. sabões vetertnárloe
i‘sinfetraates. saia cara lure agricolaa,
lortiCulas. samtnos e veterinários- suld
ratos. supertostatos, • vacinas oara ave@
• .animais. venenos contra insetos.
- mais e twevar
Térmo
727.454. de 6:12-1965
Indústria e Comércio Tbsg Ltda,
São Paulo
•

"CALAVA/IA
:In &latria Brasil eira
•
Classe 11
Alcachofras, aletria, alho, espargos,
açúcar, alimentos para animais, amido, •
amendOas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz,' atum, aveia aveias, aze:te azei . •
tonas banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, isoachas. baunilha,
café. em pó e em grão, camarão, canela:
em pau e em pó. cacau. carnes, chá,
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, treme de le.te, cremes
slimentltios, croquetes, compotas, can..
gica coalhada, castanha; cebola,- condi. •
mentos para alimentos.' ti:garantes,
chouriços, dendê. doces, doces de frutas. espinafre essênc:as alimentares, empadas, ervilhas. enxovas, extraio de toé'.
mate, farinhas alimentidas, favas fé-,
tuia" s. flocos, farelo, 'fermentos. feijão
Nos . frios. trutas séc.as" naturais e mis.
taliladai„glitose. goma de mascar. jor.
duras, granulas. grão. de Wel gelatina.
goiabada. -geleias. 1:leiva 'doce honra •
mate, bortaliCaa lagostas: linauas. leito 1
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Publicação feita de acordo civis o ai, lu g do Cdt:i;sn .,t Pro.yri p ,..aie industriai. Da data rat publicação começará a
ileammt o prazo de CO dias para o tiel:e.r:inento do pedido. 13,12.ti g.! a. se p,s.fo poderão apresentar suas oposições ao Deputa:3m~
Nacional da -Propr:edadd lati. r,ruI s . que:es que te jul-arirn rzejudicados com a concesisão do legintro requerida
mandensado, le:te em pó, legumes em
Conserva, lentilhas, linguiça, louro, masias alimentícias. mariscos, manteiga,
i Margarina, marmelada, macarral, mas" de tomate, mel e meado, mate, massas para m:ngaus. molhos, moluscos.
mostarda, mortal
nós moscada, no'tes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
piles, paios, prahnés pimenta, pós para
;Judias, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois pastilhas, pizzas pudins:
queijos, rações balanceadas para auimais, requeijões, sal, sag& sardinhas,
sanduiches, sorvetes, suei de tomate e de
frutas, torradas, tap:oca. tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Têm:o n.a 727.458, de 6-12-1965
(Prorrogação)
S.A. Fábrica de LEnhae Mete
Marconcini •
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Termo n. 727 .459. de 6- I 2-1965
I Proi
S. Á

1

.1..: I. e Alete
•

1VlarcuocIni'
s"

•

pRORRoGAGÃO
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F:o.4 e liabas de temia espécie
.461. de 6;12:1965
Termo n,°
•
( ,....:ogação)
S.Ã.Fáb .. *ca de L'nbae Mete
Marcoricini
São Paulo

nomegIo

Classe 2"4
Vos e linhas de tõda espécie _ _
Tê nno a, 727 .460, de 6-12-1965 .
(Prorrogação)
S.A. Fábrica de Linhae Alete
Marconcini

.

•

• nhus. perne:ras. quiri:unos regalos. de furar, punçone:raz, prensas, polltds
¡ou. de ...numere. roupão. sobretudos scs. placas e ferramentas para tornos
sospensorsoa saldas de banho, sandalias plainas de mesa, «erras mecânicas, ttio•

.eleretes shorts sungas. stolaa OU slacks nos mecânicos, automáticos e semi-automáticos, tup t.as. tranchas, tesourai
touca. ttrbant.s. ternos, uniformes
mecânicas e tesouras -rotativas
e vestidos
Térmo
n.° 727.467, de 6- 12445
• Termo u.° 727.463, de 6-121965
Kibon S.A.' (Indústrias Alimentic:a4
Nv1 ""nd • Indústria e Comé rcio Ltda.
São Paulo
São Pa..io
•

extr4>4144,1›..40

Classe 41
Classe
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cilnhmo cetim.
caro& casimiras, fazendas e teddos de
lã em peças, futarlersey; linho; nylon;
• paco-paco: percalina; rami; rayon; seda

natural; tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro e
veludos
Têrmo a.° 727.465, de 6-12-1965
Lanifício Kurashik: do Brasil S.A.
Rio Grande do Sul

Balas, bombons, Chocolates, caramelo
pastilhas, pralinés e con.ce:tos
Têrmo . n.*. 727.468, de 6-12-1965 "
Dr. I,uiz teso Mattosinbo França
São Paulo
INSTIIUTO VA ANATOMIA
PATOLOGIA E CITOLOGIA

DE sIo

PAULO

Classe 33

Titclo de Estabelcimento
Térmo 11.0 727.469, -.de 6-1-1965

'

Lojas Rivo S.A.
São •Paulo

PERSONAL-A ROUPA
RONE2I
iNousinis ItRASILS114

Classe 36
Frase de propaganda
Térreo n.° 727.470, -de 6-12:196,
Noticias Populares S.A.
São Paulo

Linha .I..: :goda, para costura
Têrmo ns 727.462, de 6-12-1965
Classe 21
Indiutria e Cola a....la Ltda, Parei distinguir: Fios em gerai para teSão Paulo
celagem. fios de lã em novelos para traSão Paulo
balhos manuais. fios de seda em meadas
NOTICIAS POPULARES
fios de seda em IIOWIOE fios de seda em
Lr Tia ITIBILia uplopmax
carretéis, fios para aso comam Jia: de
S/A.
algodão, fios de linho, fios de ~haat)
'PRORROG4Crl0
0I'"1.1.11
fiCS de l ute, fios de ratai tico de seda
Nome Comercial. _
natural, fios de ralos. fios de celulose
Uasse 36
'soa plásticos, linha. para coser em carde 6-12-1965
Térmo
a.°
Para distinguir: Artigos de vestuários retéis. linhas em ateadas, linhas para Comércio de 727.472,
Ferragens.
Mater ai.
e roupas Seitas em geral: Agasalhos costura. linhas para bordar, linhas para
Construção e Miudezas em Geral
croch& linhas para tricotagem
aventais, alpargatas. anáguas. blusu.
Jabossa Ltda.
botas, botinas, blusões. boinas, babeTêrmo n.o 727.466, de 6-12-1065
douras, bonés. capacetes. cartolas, cara. Indústrias Romi S.A
Pacas. casacão, coletes. capas. e.hales.
São Nulo
cachecols, calçados. chapéus. ~Of.
3A,B0'88A
cintas, combinações. corpinho.. calças
Indtitartria
Braoileiin
de senhoras e de crianças, calções, calcas. camisas. camisolas camisetasECONOMASTER
São Paulo
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros.
Indtiietria Jraellelra
' INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
salas, casacos, criados. dominem. acharPara distinguir: Artigos de %frio:aras
pes. fantasias, tardas para militares, coClasse . 6
mapas •itas em geral: Agasalhos,
legiais. fraldas. galochas, graaatas. gor•
ros. jogos de Morte. jaquetas, ISQUéS Maquinas operatrizes e suas partes inte- 'ventais. alpercatas anáguas. blusas.
' Classe 22
grantes: Calandras, desempenadeiras. sotas, botinas. blusões. boinas baba*
luva.% ligas. lenços. mantéis. meias
bonés. capacetes- cartolas, caraLinha de algodão para costura e boa' maler, mantas. mandrião, mantilhas. Pa- exaustores praa forjas, esmeris, fresas. touros,
marteletes, máquinas de abrir chavetas. paças. casacão, coletes. capas. cha.es ,
dado e seda natcral ou ralos para • letós, palas. penhoar. pulover pelariam. máquinas
praa cortar e serrar máquinas pcbecola calçados, chapéus, CUM"
peugas, pouches, polainas, pijama . . ou
eo..etuar e bordado
•

*
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Publicaçáo feita de w acórdo com o art, triql do Código da Propriedade Industrial. Da data da pnblicaçáo começará

•
praz 1 v GO dias para o deferiraento do /Pedido. Durante esse prazo poderão apresentar sues oposições ao Departamento
yacional da Propriecio.t.N Industrial aqueles que se julgarem re udicados com a enu
ceaga do Minho requerido
o

*anu

pj

.chatas.. combinações corpinhos, calças
de senáoras e de crianças, calções cai
Çaé. camisas, camisolas, camiSeta.t umas. ceroulas, colam-dm» comrot,
feS, fantasias tardas para militares. co
kgsaus. tra,das, galochas. gravatas, gor
Voa, logos de bngene. Jaquetas, laquez
Juvas, ima.s.lenços. toant im melas
ramas. amuas. mandrião mantilhas. pa
Jilós alas penboas, °mover, oelermas.
peugas, ponches, polainas: pijamas unhos, pernearás.
utmonos, regalas
robe de cumbre; roupão. 'sobretudo.
suspensórios- saldas de banho, aanda'ias
maceres. shorts sungas. atolas ou alacks
flukr. toucas turbantes. ternos uni
formes e vestidos
Terzao n.° 727,471, de 6-12-1965
Automóvel Clube Nipo-Bresileiro
São Paulo

.

p

_

"

p

q

.

.AUTOWSVEL CLUBE
NTFO-BRASILICIRO
Nome Civil
Têrmo n. 717.475n 6-12-65
Lino Fernandes Alvarez
São Paulo

1./...nnnn

durosos e pomadas para limpeza da
pele e "Inaquilage", depilajtórios, desooorautes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados . para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e Para os lábios, sabão e crome
pare barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentlfeicios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pertome, escõvas para dentes, cabelos, unhas
e dias. -saquinhos perkumado, prepara.
dos em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cuticuim glicerina p.rfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
ci/ios e pintas ou s.nais artificiais, óleos
para a pele
Ténia° n.° 727.475, de 6-12-65
Calçados Bardeg Ltda.
São Paulo -

BA•RDEO
Indástria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Calçados em

os cóRsÁnos
Classe 33
Titulo
• Termo n.° 7?7.471.., de 6-12-65
Companhia United Shoe Machinery do
Brasil
São Panlo

-

geral

Têrcao n.° 727.477, de 6-12-65
Roberto N:colsky
São Paulo

:

-

rog m

MARISOL

INDUSTRIA BRASILEIRA

•

ACUA DE LAVADEIRA.
•

~MU IRMANO

•

.Classe 46
Anil; amido; azul da prússia e ultramar
'Para lavanderi ; barrilhas, bcclias para
limpar e polir; cera para: assolkos; Ora
'para lavanderia; .deter nentrs; flanelas
preparadas para limpar metais. e ,móveis
fósforos; goma para lavanderia e

à

'

GADEttil
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 34
Tapetes, cortinas e panos para assoalhes- 'e' paredes; linóleos, oleados e encerados, Inclusive para instalações hos- pitalares
Térmo n. 727.481, de 6-12-65
C. Darillari Cia. Ltda,
São Paulo

ENECRGÉTICA'

Classe -32
Roo distinguir. Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos, bolet.na catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas. programas
Classe 1
circenses
Pará distinguir: Revestimentos coloTermo
n.°
727.479,
de 6-12-65
tintes par artefatos: de • cOuro, plárr%.ios
Âmbar Bebidas Ltda.
- e tecidos
•
São Paulo •
Têrmo n. -727-.476, de 6-12-65
Messias do Amaral
São Paulo

Classe 48
Para distinguir: Perfumes essências, extoucatratos, água de colônia, água
de beleza, égua de,quina.
caoe.
Idia de rosas, água ae", alfazema: água
para barba, loçaes e tísticos 'para oi
cabelos é para a pele, brilhantina. bandolina; "batons",.: cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelo, creve rejuvenescente, :remes gor.

deixa; graxas para calçados: líquidos
Tênno n! 722 .4s2, de II-12-65
pra tira rmanchas e branquear roupa; Editara Brasileira de Livros e Rtvi.
esa
óleo par limpes de erros; pomadas para
"Edibrás" Ltda.
calçados; pãsta para polir; preparados
Guanabara
ara lavar; sabão em pó; sabão comum
e saponáceos
•BOSSA a, BALANÇO
Tênmo n. 727.478, de .6-12-65
Dr. Benedicto Malta Marques
São Paulo
- ,
Classe 32 ;
,
Para distinguir: Almanaques, ligando"
REVISTA AM,'
anuários, álbuns Impressos, boletins,
tálogos, edições impressas. revistas, 6r4'
_Classe 32
-,gãos de publicidades, P ra as raelloW,
Para dstinguir: Revistas
Jónicos, rádio-televisionadas. Peças teso;
trais e cinematográficas, programas'.
Térmo n,° 727.480, de 6-12-65
circenses
Auto Capas Manso! Ltda.
São Paulo
Termo. ia.° 727.483, de 6-12-65 J
Cadeau jóias Ltda.
Guanabara

JOSIAS
INI/!{KEINA

Classe 13
Adereços de metais preciosos ,senilpreciosos e scas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adornos dê metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de antasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos, bandejas de metais preciosos. berloques de metal preciosos.
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos, cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas, lantejolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, palitos
de ouro pedras preciosas para jóias. pedras . semi-preciosas para jóia, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
de metais-preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refreecos
de metal precioso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvçte .de metal precioso, talheres de'
'metais 'preciosos, turibulos de Metal,
turmalinms lapidadas e vasos de
metais preciosos

z

•

Clasie 13
Adereços de metais preciosos mins
preciosos e scas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adornos de metais preciosos. semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos :de ‘antasia de metais precioso&
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos, bandejas de metais pra.,
ciosos, berloques de metal precloso•
brincos de metal precioso ou semi.
preciosos, bules de metais precioso&
carteiras de metais preciosos, colarei
de metais preciosos ou semi-preciosoN
contas de metais preciosos, copos c1(
ciosos, diamantes lapidados, tio de ourct
fio de prata, fivelas de metais precio.
sos, cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas. lantejolas de metais pra.
ciosos, medalhas de metais precioso*
semi-preciosos e suas imitações, palitos
de ouro pedras preciosas para OMS. pedras semi-preciosas para jóia, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de me"
tais:preciosos, serviços de chã e de café de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas,
de frutas de metal precioso, serviços dei
sorvete de metal precioso, talheres de
afetais preciosos, turibulos de metal,
turmalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Termo
727.484, de 6-12-65
Laboratório Paulista de Biolo ia S A.
São Paulo

•

-

g

PRORROGACÂO

NE-6: IODAMiN4
,Indústria
Classe 3
Preparado farmacêutico
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PtibBasclim feita de sirde meço are. NO do Mago da Propaiedade Industrial. Da data da pohileagio começará •
tr-it a geou de dd dias para e delartemato do pedido. Datado len peno poderio apresentar CUM apotegma ao Departammaise
~Sana& da Maawstedado Zitmaidirial aquela' que ao :adorem prejudicados orim a tonoisaráo ds meletes munida

•

•

deka* e careetos, máquinas para cortar de barro e concreto. maquinas para ma.
e moer carne e legumes, máquinas cias. Maria, máquinas para movimento de
sificadorm. máquinas de contar., mamai- terra, máquina, paro moldagem. picado,
aias para cortar. máquinas compressoras. de forragens, pinhões, pistões de motor:
carretel, máquinas cavadeiras. carnei- N./ft:isca. motores a explosão, a comro. hidráulicos, máquinas para fabricar bustáo interna e elétricos. ensas P 2.nhões, maquinas para fabricar cagar- ções plainas de mesa, plernas limadoras,
máquinas para tirar cortiça. distrt- puma' para Menos, prensas hidratai Las.
Juidores de gasolina dispositivos de ar - .quinas para panificação e máquinas
Classe 46
moque. diferenciai. dispositivos de 'gni- para fabricação de massas alimenticiaa
4
Cèra para assoalho
;ao elétrica para motores. Moamos, dra- . digninas para fabricação de Impei, poss.
gas. desnatadeirm para manteiga, der- tes gigantes, platinados para veiculo&
4adústrIa eraaileineis
Térmo n. 727.492, de 6-12-65
ribradores de cana e breagem, maquinas mos, pedais de alavancas, de embreaJ. R. Geigy S. A.
lesem alhadoras. máquinas debulhado. pena lanetárias de arafusos sem sim
Suiça
Classe 3
as, descascado:as. desintegradoras mi. e de rodas. polias. máquinas para olaria,
minas distribuidoras de concreto e bat- máquinas pulverizadoras, maquinas de
Preparado farmacêutico
o. espu:adeira& eixos de direção, eixos polir. receptáculos. rolos, ro'etes. ressalTinno n. 727.486, de 6-12-65
le transmissão. embreagens. engraxado- tos repulsionadores de rolamentos e
Ghiseppe Iacovino
res centrifugo, para forjas, engenhos rolos, rolamentos. aparelhos redutores de
Je cana, exila-madeiras para manteiga. consumo de gasolina, retentores de graSão Nulo
engrenagens para mancam. engrenagens xa, de óleo e de cilindro. redutores siClasse 46 .
le cremalheiras. engrenagens para eixos lenciosos, máquinas de rosquear. máCéu pata assoalho
Se manivelas, engrenagens de paratuans quinas rotativas para usinar ferro. aço
sem (im. engrenagens de distribuição. e bronze, máquinas para rotular, regun. 727.493,- de 6-12-65
sia it .
engrenagens multiplicadoras, esteiras ladores, serras mecánicas, segmentos de
55 *Lei
Nordberg 1Vlanufacturing Company transportadoras.
.engrenagens e parafusos sena
elevadores hidráliecos.
Estados Unidos da América
exaustores de forjas. esmeris. esaulas hm. silencioso', satélites separadores de
máquinas encanatórias. máquinas ensa- graxa, óleo e cilindro, máquinas secaI
cadoms. elevadoras. maquinas ensaca- Iras. máquinas para serrar, máquinas
deras elevadoras, máquinas de esculpir suloadeiras para manteiga. teares, turtIlL,2_ffk
diafragmas, engrenagens de comando Pinas, torcedeiras, tesouras rotativas tedas válvulas. maquinas empilhadeiras souras mecânicas. ternos revolver, tórmaquinas para estamiros, eixos .de co los mecânicos, trilhos. sumas. manchas,
mando. engrenagens para eixos de co. arauto, transportadores automáticos
NORDBERG
mando das vá .alas e ara eixo de ma ara alta e baixa ressão, má uinas !snivelas, máquinas de estampar. cáqui. a raras, máquinas para terraplanagem.
nas de esticar. máquinas para escavação *enviese de soldar tuchos de válvulas.
Classe 6
Classe 41
Para distinguir máquinas para indústrias de terra, máquinas para extração de má uinas para indústrias de tecidos, maAzeite de oliva
testeis em geral, máquinas e suas partes óleoa. filtros para limpeza do motor. minas para tecidos de tapeçarias, máTérmo n. 727.487. de 6-12-455— integrantes para fins industriais: má filtros para óleos, foles de forjas, fre- -punas trituradoras, máquinas térmicas,
quinas de preddice maquias operatrizes. ma fusos, fornalhas para fundição. fura- máquinas de trançar. máquinas !e trico- •
Companhia Agro Pecuade
motores e suas partes: peças para vel. deiras, forjas. máquinas para furar, tar, maquinas urdideiras. vaivulas para
"Santa Madalena"
culos:alavancaa alternadores. acelera. centrar fornalhas para tratamentos tér- motores. válvulas de aspiração. transParaná
dores, anéis de latão, anéis de esferas micos. máquinas de fabricar papel. ma- portadores mecânicos, velas de ignita*
para rolamentos. anéis de óleo, anéis uinas para o fabrico de fumo, magia. ara motores, virabrequina ventoinhas e
máquinas ventiladoras
para
facilitar o arranque dos motores. nas para fabricar gêlo. máquinas para
A
'A N T
anéis de segmento. autolubrificadores. fabricar telas de arame. guilhotinas.
Têtriao n. 727.494, de 6-12-65
aríete'. aparelhos para mistura de com- guindastes, geradores de eletricidade Norttserg Manufacturing
XADALEXA
Coll3PanY
manada de motores a explosão., ma- juindastes, geradores para corrente cooEstados Ilidas da América
isua
e
alternada,
geradores
de
e
emesquinas
de
abrir
chavetas,
máquinas
abaBraeilaira
IndStria
daras para ferramentas de cortes, ma- dade, maquinas para galvanogastia. gaquinas para arqueação de embalagens e zeificadores de liquidos combustiveas
volumes, máquinas para afiar. maquinal guinchos, injetores para carburadores
Ciscai 41
para ajustar, maquinas de atarrachar. máquinas de impressão. fiemos indus,Balititndas alitnenticlat e seus prepora- batedeiras, bielas, bombas de óleo bra- triais (fornalhas). máquinas Mediadoloa. Ingredientes de alimentos. Es- ços. burrinhos: blocos de motores, broa- ra& maquinas bailadoras, máquinas para
sências alimentidat
unas, blocos barras, bombas de ar com- lavar vasilhames em geral. maquinai,
primido, bombas lubrificantes, bombas Pa a fabricação de bebidas refrigerantes
alemos as, 727.488 a 727.490, de
lubrificantes, bombas de circulação, bom- de água azeificadas. carminas de ar.
6-12-65
Classe 6
%dali Brand Glasinstrumenten Und bas de coraustivel para motores. bombas olhar • tampar garrafas. máquina para Máquinas para britagtm, principalmente
engarrafar
bebidas
e
líquidos,
maquinas
de
água
•
gasolina
para
automóveis,
.rbermon eter-P i .
rochas, carvão. minério e
bombas hidráulicas. bombas centrifugas. para colagens dos rótulos em vasilha- para quebrar
incluindo
britadoren de cone.
cascalha
Alemanha
mistumes.
máquinas
para
fermentar
e
rotativas, de dealpcamnentoe • pistão.
britadores e moedores giratórios,
bombas eltricat. bombas para líquidos. rar bebidas, juntas universais para con- vos vibratórios e catórios e peneiras
para pressão hidsaulica s para compres- dutos d'água de motores e máquinas.
barras. para peneirar e senarar, rosões, bombas elétricas ara pneumáticos. aminadores a frio e a quente para aço de
chas,
carvão, minério, cascalho, oreia
e
outrOs
metais,
lançadeiras.
lubrificadobrun dores para cereal& máquinas bae semelhantes
tedeiras. máquinas brunidora& máquinas res centrifugo& máquinas de lavar pra
oara bordar, máquinas betoneiras. cru. tos e roupas, máquina: fixadoras. ma
Térmo n. 727.495, de 6.1245
setas. cilindros, cámbios. cabeçotes. ca- cacos, mancais. motores elétricos. mea Lar Ltda. Comércio eReprescntactire
misas, cárter de embreagens. cárter de deitas, martelos mecánicoa moia soe
e Conta Própria
motor, comutadores. cubos de plácas para cereais, maçarocas. marteletes es.Paraná •
acates.
motores.
mancais
para
brocam
de embreagens. cu atras de cilindro do
Ouse 6
motor, caixas de lubrificação. carbura- motores de combustão interna. motores
ikinirma e vácuo e suas partes, a saber: dores. cabeçotes do dlindro. máquinas diesel, macacoa par brocas macacos de
pesa de montagem para bombas
Para cortar frios. corilcs. cadelas. ca- rascas, de parafusos e hidráulicos. mau.
Classe 8
ldas cortantes para entalhar, camisas cais de roletas, molas, mola. de vá
-vulas.mndri,getopamrs:
~dm de vácuo completos e apare- oura cilindros, cardam". máquinas cataIma medidores de vácuo, termômetros Jorna caldeira& maquinas de costura. nuaçnetos de gnição. mecanismo mm
Ciastes: 12. 13. 35 e 36
máquinas adaptadas na construção e pulais:mar/0r do diferencial. mineração.
Classe 14
•
Titulo
Vidro e artigo. de vidro
con ervaello de estrada, corte de ma. multiplicadores. máquinas misturadoras
Termo n. 722.491, de 6-12-65
J. R. Geigy S. A.
Suiça

Térmo n. 727.485. de 642-65
Laboratório Paulista de Biologia S. A.
S ão Paulo
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(Seçáo III)

•Maio de 1966

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acbrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial, Da data da publicação começará a

corsW a prazo de 430 dias "a..ra d deferimento de 1,edido. Durante asse prazo poderfus apresentar suas oposições ao Department*

biacional dis Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida
• Termo o! 727.496, de 6-12-65
B?rhara Cr-mércio Limitada
Pc rpansbuco

Termo n.o 727.508, - de 6-12-65
Eclisosa Giavarina 6 Cia
Rio Grande c1 ,.. Sul

-RE_CH 6R A:
Classe 38
Ações, apólices, iartões romerciais e
de v:sitas, cheques. Cupons, tehentures,
duplicatas, envelopes de qualquer tipo,
etiquetas impressas, faturas, folhinhas
Impressas, letras de câmbio, notas promissórias, papeie de carta, recibos e
rótulos
Tênno n.° 727.497 de 6-12-65
Bõa — Bar Boliche Ltla. B. B. B.
Pernambuco

BAR OtiaS;
Unii. O. B.O

Clasees: 33. 2t e 47
Titulo
Termo ri.° 727.509, de 6-12-65
Edison Giavarina 6 Cia.
Rio Grande do Sul

te'

Indústria Brasileira

•

ek

Classe 21
r
-"
Para distinguir: Veiculos e suas partes
,ntegrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões. aviões, • amortecedores, alavancas de câmbio. barcos.
areques . braços para veicules bicicie.
as. carrinhos de mão e carretas. camiMonetes. carros ambulantes. cansloStses.
Nome comercial
:arros. tratores. -carros-berços. carrosTermo n. °727 I,
muques, carros-irrigadoes. carros. carTermos as, 727.498 a 727.505, de
aças. r.arrocerlas. chassis,, chapas cir6-12-65
a.dares para veicules. cubos de veicules.
Banco Agrícola Mercantil S. A.
:orrediços para veicules. direção. ()uh,
Pernambuco
qadeiras. estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga.
mgates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veiculo& guidão
ocomotivas, lanchas. motociclos. molas.
motocicletas, cnotocargas. moto furgões.
manivelas. navios. Ónibus, para-choques.
oara-lamas, para-brisas. pedais. pernões.
.ocias para bicicletas., raios oura Workas. reboque, radiadores para veiculo&
Classe 33
rodas
para veículo& selins, ateldos.
Insígnia
rantea para veiculos. vagões velocipeTermo n.• 727.506. de 6-12-65
des. varetas de concede do afogador e
Empresa Tomalvseca Sul-Riograndense acelerador. .tróleis, troleibus. varaes de
S. A.
carros. trdrtes nar.-,. :arma
Termo a.* 727.510. de 6-12-1965
Rio Grande do Sul
1. A. Chaves
•
Guanabara

PPRÊS11 JORUÉSIlik
[S111.4006BANDENSE

Nome comercial
Tèrmo n. 9 727.507, de 6-12-65
Eutprisa Jornalvsuca -Sul-Riograndense
S.A.
Rio Grande do Sul
•

UR 0 Ff 0R A
-

.

• CR6RfibGACÃO

11ndústria Brasileir

-

Classe 32
rara distinguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos, boletinss, catálogos. edições impressas. revietas. órkiãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas. programas
circenses

•
Classe 1
Para distinguir: Absorvernta, ouviona,
ár.luos, acetatos. agentes químicos para
a tratamento •e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose; água-rai, albumina, anihna. alumen, alvaiade, al, Yelantes industriais, alumínio em pó.
anti-incrustantes, anti-oxidaneinti-corrosivos, anti-detonantee. azo-

tatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais, amônia; banhos para galvanização,
benzinas, benzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose. chapaa fotográficas, composições, ext:ntores de incêndio, cloro, corrosivos.
cromatos, 'corantes; creosotos; descorantes. desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, eter,
tes. eestearatos; feno/ filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formei, fosfates industriais, fósforos industriais, fluoretes,
fundrntes prra solda; ga.ivanizadores,
glicer:na; hidrates, hidrosulfitos; impermeabilizantes; ioduretos, lacas; massas
para pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutraLzadores, nitrocelulose; prooxides, oxidante, óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos químicos para impressão, potassa industrial, papéis halb:gráficos e preliocopista. -películas sensíveis, papéis para footgrafias e análises de laboratório, pigmentos. potassa,
pós metálicos para a composição de tintas, preparações para fotografias, produtos para niquelar, pratear e cromar,
prod.tos para diluir tintas, prussiatos,
reativos, removedorei, sabão neutro.
sais, salicilatos, secantes, senelailizantes,
silitatos, soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial, solventes, sulfatos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos.
fibras, celulose, barcos e veículos, talco
industrial, thiner, vernizes, zarcão
Termo n. o 727.511, de 6-12-1965
J. A. Chaves
„Guanabara
•

•

moldagem para fundições, parti
cada& piche em bruto. pedra calcari
plantas medianais, pedras em •brut
.,uebracho, raizes vegetais, resinas,
sinas naturais, resíduos, testeis, sill
seivas, talco em bruto, :isto, alisto
betuminoso e alheio
'Termo n.° 727.512. de 6- 12,1965

Bracco — Novotherápica. Labor
Sociedade Anônima
São Paulo
(PR
- ORROGAÇA1))

rrii—T"v'15--- ir ' o

'Ind. Brastletrj
p ao

Paulo:

Casse 3

-

Uni produto farmacêutico antlazieN
Termo n.• 727.513, de 6-12-1965
Bracco — Novotherápica, LaboratóriON
Sociedade Anónima
São Paulo

trpRORROGAa0)
—
PENTAPt(
n.ork,
Ind. Braailelrià
• São Paulo'
Classe 3
Um produto farmacêutico andada:IN
Têrmo n.° 727.514. de 6- 12- 1965

Irmãos Mendonça Ltda. .
São Paulo

Indústria Brasileira}
• '•Classe 4
Substancias e produtos de origem animal vegetal ou minerai. em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, astáltico em
bruto, algodão ela bruto, borracha eis
bruto, bauxita, benloim breu. cantora
bruto, chilres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e aricurt crina
de cavalo.- crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato; ervas
medicinais. extratos oleosos, amoras
enxofre Olhas, libras vegetais, flores
se cas, grafites, goma em bruto, granate
em bruto, kieselghur. 11 quidos de Plantas. lates em bruto ou parcialmente
°reparados, minérios metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente traba.
ihadas, em toras, serradas e aplainadas
mica, mármores em bruto, óixdo de
manganes, tSleos de cascas vegetais
Siem em bruto ou parcialmente prepa
Mos, plombagina em bruto, p6 de

,

Classe 42
Para distinguiu Aguardentes. aPerIS
vos, anis. binar. brandy. conhaque, «ri
velas, fernet, genebra, gim. kumel. UCQ
rei, °arear, punch, pimpermint rhuns
sucos dd trutas sem álcool vinhos ver
muda vinhos espumantes, vinhos

quinados • whisky

f
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MARCAS -DEPO.ISITADAS
Publicação feita de =ardo com o art. 130 do Código 4da Propriedade Industrial- Da data da publiraeto começará a
atter e prazo de CO dias para o deferimento do pedido. Durante aese prazo poderão apresentar *suas oposições ao Departamentili
Nackmal da Propriedade Industrial aqueles que ta Julgarem wejudiez.dos cem a ecesc-....sào do registro requeride
Têrmo n. o 727.523, de 6-12-1965
Classe 43
Refrescos. Nuas naturais e artificial% Malharia e Cmfecções Linarai
usadas como bebidas, a saber: Aguas Guanabara

Termo n.o 727.515, de 6-12-1965
irmãos Mendonça Ltda.
São Paulo

gasosas, naturais ou artificiais; caldo de
cana, caldos de trutas: guaraná; retrer
coa, refrigerantes; soda; xaropes para
refrescos

Urino n.° 727.519, de 6-12-1965
Fotocópia 'Adice Ltda.
Guanabara

#4,4w

•

-

!PRORROCS;Agi
classes: 1. 17 e. 38

ligas.

Ernest
Guanabara

Ries, debruas. IA. fitas forros franjai
:estão. feltro para órgão tolos galarã
ides, lamparinas, mochilas, moa:lutei.
los, nesgas, ombreiras e bichanem*
meteres, shorts. sungas. mias ou dacks para roupas de homens e senhoras"
panos para enfeites • de móveis, não
touca, turbantes. ternos, uniformes
brando parte dos mesmos, palmilhas'
e vestidos
passamaries, pavios, redras. rendas m4
Tèrmo n.° 727.524. de 6-12-1965
ies. sacas, ainhaninhas para vestido&
Cia. Indústr:a Agrícola Balias
teias, tampos para almofadas. não 44s.
São Paulo
sendo parte de móveis. artigos Mei
feitos de algodão. cánhanio. linho, lutai
•

IMUSITIA
BRASIT
8
Aparelhos aud:tivoÉ
Taram n.° 727.521,e
d 6-12;1955 ^ Maurício Braua G Filho Ltda.
SZ5) 13N.110

1

33I0mAR

indiatria Brasileirir

—...s
Classe36
Artigos da classe

Termo n.• 727.522, de 6-124965
João Zarif

eavarunt

Prorrogação

SOVES

Classes: 22, 23, 24, 31, 34 e 37

prorrogação

Prorrogaça.4

knços. mantéis, sitias. nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,

peugas. pinches. polainas, :afamas pis
alias. perneira% quimano% receios.
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios atidas de banho sandálias

•

OTOPHONIC91)

Sá",)2 1,iu

Fios para tecelaann fitcidos em peças;
entreteles d 'tecido; lonas e tendas;
encerados: rocpa de cama e. mesa
727 .525Tde -6:12-1965—
Termo
Bdoerdo Medid
Sto Paulo

CARTONAGEM ITSNE"
Cima 38
Cakeas par antalagern e outro areia" de Papel e papelão
Termo n.° 727.527.--d e6-12-1963
Cultur — Editbra e Publicidade Ltda.
Cilanaba ra
go4r,44 fiie
.)
E P1JPLIC/a4De
017tRA

INDUSTRIA
Casse 21
Migo 411 dama

seda, ratos lã pelo e fibras alio

incluidos em outras classes
Termo n.0 727.529. de 6-12-1965
, Laticínios Loba Ltda.
São Paulo

4) 5

e

e04.

3($ kC*

prorrogação

Indústria Brasileira;
Brasília
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, nen&
alas. an:z, bitter, brandy. conhaque, corbc.o.
:velas. fernet, genebra, gio,
ses, :lactar, ounch PiPerinInG thInn•
pucos de frutas sem álcool. vinhos. ver.
muda, vinhos espumantes, vinhos
quinados e vagsky

prorrogação

inaleis mantas. mandrião. mantilhas. Pa- borla% caueados caas ara móveis
letós. palas. penboar. pulavas. Merinas. pianos, carapuças para cavalos. cota

Termo a° 727.52C, de 6-12-1965

PRORROGAÇÀV

Classe 42
Para distinguir: Aguarden tes. aPerltl•
:vos. an:z. bitter, brandy, conhaque, cel.yeja,s, fernet, genebra, 914 lonnel, ticotes. nada., punch pipermint. rhnii.
PICOS de frutas sem álcool. vinhas, ver. racioth, vinhos espumantes. vinhos
quinados e whisky
Termos as. 727.517 e 727.518, de
642-1965
Coinerdo e Indilatr:a de Bebidas
Águia Central Ltda.

,

aventais. alpargatas. anáguas. blusas
botas. botf nas. blusões. bomás batia
douro& bonés capacetes cartolas. :aia
puças. casaca°, coletes. Cal4t. cha'es
cachecol& ca
calçados.chapeus
cintas, combinações. corpinhos
de senhoras e de crianças, calções. cai
ças. camisas. camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
saias. casacos. criados,dominós.
inós. achar
• Classe 24
pez. fantasias. tardas para militares. co. Manares, ataçadores para espartilhai
letalds, fraldas, galochas, gravatas por. e calçados, ataduras de algodão para
ros. logos de 'lagarta. jaquetas, lanuês. diversos fins, exceto para tina medidd

"

:tf- •

Limitada

São Paulo

• •

Clasbe 36
Para dist:ui-4;r: A ..tigos de veguarke
e roupas 4eitas em geral: Agasalhos

ÍrO T

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. ePe titlyos. an:z. binar, brandy, conhaque, ter: Netas. tern" genebra. gni. 'CUM.
nectar, punch pipermun. rhum,
puem de frutas sem álcool, vinhos, ver.
snouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sky
"-Termo n.0 727.516, de 642-1965
Alvaro Mola Moreira
"
São Paulo

Trmo n.• 727.528; de. 6-12-1965
gelat:nris pwa• fougrntias e pintura
Gaáa tabela -- Bordados e L:ahaa

Classe 32
Revistas. orneis, livros, boletins e
catelogoa

Classe 41
Aveia, coalhada, creme de danai!, ele+
me de le:te. cacau, compotas &Icon
gelatinas loa" iogurt, kefir. leite. Ida
em pó. leite condensado, manteiga,
margarina, pudins, queijos, requeijão,
salsichas e salames

Termo n.° 727.530. de 6-12-1965"i
Carlos Heyn G Filhos Ltda.
P. tilo

prorro gação,
HEYN
INDÜSTRIA BRASILEIRA.
Classe 10
Para distinguir: Algodao. ~11121 vara
Injeções, aparelhos dep sugo arterial,

•

ir

234

• . ,•

\
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leinerroarermall

PtWea45.ol leita de acôtao com o art. 130 da Código aa Proi3ried-ada Industriai, Da data da puirlicae,ão começará a
aaa»ed gruo do G3 da-s para o cleOirimento do pedido. Durante C-se prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamenta
„ Naelsalal da PxoPateeade Industrial aqueles que se jukaren't pre,in...iead.os com a conca:arta do registra requerido

,as, relapsAties. radiadores para veiculo
Termos ns. 727.535 a 727.537, de [ Termo n.1 727.541. de 6-12-1965
aparelhos par massagens, afastadorea
6-12-1965
1 Berrhier, Brao, Argimon & Cia Ltda. manivelas, navios, ónibus. para-choques
dxse-bociis. abaixo baguari, aparelhos!
. Paraná
°ara-tantas, para-broas, pedais oantria
para muda stuzatieuai. aparelho. Costa Monte Corriere:o e Indústria S.A.
rodas para velCuloa. Deitas. incides ti
São Paulo
aarit surdes. afastas lábio& gengivas'
cantes para veiculas, vagões. veiados
agulha* ara icangas, narelhos aletria
des, varetas de contoSle do i'ogador i
tratarias. drarua os e eletro-diagatati
prorrogação
• c, •
E
acelerador tróleis, troleibus, varaes di.
' aos, Iscesa3 ara água quente, anisai b.&
carro e toletes Para carros
aula bombas de borracha ara fins ci,
*Ocos e rotearas. aandelas iospitala
Termo n.° 727.545, de 6-12-1965
maa. citados , toma gota" cetalômetroa
i ndústria Brasileira
Cafeeira Pase S.A. --- Agricultura.
diretas, calhem cortantes. cintas abdo
,
Comércio e Indústria
*. dra.rgicas para operações, termômetros
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Paraná
atinais, estiletes espátulas, instrumento:
Classe 24
• „ , iOs, pinças anatam:cari, pincéis para
Classe 4
; macas, meias eiasticas protetores para
Correias de teci&
Macieàs em bruto e beneficiadas
a's
garganta. armarius pa -a fins hospitala
Classe 35
Teimo n.° 727,542, de 6.-12-1965
ás, camas, carrinhos para transportes
• Correias de coum
Madeireira Farro Ltda.
de doentes. mesas para clinica médica •
Classe 39
oara manutotomta
hospitaiai P
Santa Catarina "
• Correias de bor:acha
Termo a.* 727.531, de 6-12-1965
Termo n.9 727,538, de '6-12-1965
Indústria Brasileira,
Indústrias C. Fabrin: S.A.
•
Sociedade Paulista de
SOPATEC
Tecidos Ltda.
São Paulo
C.lasse 41
prorrogação
Alcachofras, aletria, alho, espargo*.
•
•
prorrogação o
açúcar, alimentos para animais, amido,
• Indústria Brasileira
o
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei• Classe 4
.
tonas banha, bacalhau, batatas, balas,
Madeiras em bruto e benenctsaas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Termo
727.543, de 6-12-1965
café em pó e em grão, camarão, canela,
• 1.41a Pareira de Sá & Cia. Ltda.
Classe 22
.
em pau e em pó, cacau, carnes, chã,
Fios de algodão, cãnhamo, luta, 11
caramelis, chocolates, confeitos, cravo
Paraná
aviou, fios plásticos. tios de seda nacereais, cominho, creme de le:te, cremes turaJ e rayon, para tecelagem, para
alitnenticios, croquetes, compotas, canbordar, para costurartricotagem e cro
gica, coalhada, castanha, cebola, condi.
fios e 'linhas para pesca, linhadas da
>>
mentos
• para alimentos, colorantes.
K
eco Datil pesca
chouriços, dendê, doces, doces de fru.
' Classe 6
tas. espinafre, essências alimentares, ema
Termo a.° 727.539, de 6-12-1965
se.artuchos para filtros de óleo ,de moa
pada& ervilhas, casavas, extrato de tola
Antonio Ferroa:,
ind6tria Brasileira
tora de explosão e combustão 'interna.,
mate. • farinhas alimenticias. favas, Se.
'São Paulo
estacionários ou de automóveis, ,cama
cujas, flocos, farelo, fermentos, feijão
ahões, ônibui, tratores e outros veículos
Clasie 4
E:go* frios, lemas secas naturais e crioprorrogaçáo
a motor
Madeiras em bruto e beneficiadas
aditadas, glicose: jorna de mascar, gor.
duras, grânulos, grão de,biel, gelatina,
Termo a* 727.532, de 6-12-1965
visito TINÇO Os ursa
Termo n.o ' 727.544, de 6-12-1965
aumplua
Vias e Viaturas S.A,.
"Covema" — Comércio de Velailos e goiabada. geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite
f
São Pau, o Máqu:nas Ltda.
condensado, le:te em pó. legumes- em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas.
Paraná'
prorrogação!
las alimentícias, mariscos, • manteiga.
margarina, marmelada, macarrai, mas@th M@QQ9Lã
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para m:ngaus, molhos, moluscos,
IMO CCM" n ••11.11~1011 . 11M48411111 INUMO
Cesses: 5 — — 7 — 8 — 10 — 11
mostarda, mortadela, abe moscadaa_no.
~1 .... a .
.
— 16 — 17 — 20 — 21
zes, óleos comestiveis, ostras, ovas.
Titclo
Brasileirg
pães, paios, pralinés Pimenta, Pós Pari
•
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa,Térmos as. 727.533 e 727.534. de
tês,
petit-pois. pastilhas, pizzas pudins;
6-12-1965
Classe ez
•
.
agisse t
queijos, rações balanceadas para ani'
Vinho tinto de mea•
São Patrício Fábrica de Tecidos
_
Para distinguir: Veicnlos e suas partes mais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
de L:nhei
integrantes: Aro. 'para bicicletas. aura.- alliduiches, sorvetes, saci de tomate e de
s Termo -n.° 727.540, de 6-12-1965
Paraná
Çirbita S.A, — Organ:zaçaa Brasi- móveis auto.camintiões, aviara amor frutas, torradas tap:oca. tâmaras. talhaleira de Construções e Participações tecedores. alavancas de cambio. braços rim, tremoços, tortas. tortas para ali„
Pro rro8:9,2á,
Ç " ,•
breques, braços para veiculas.' Weide
mento de animais e aves, torrões
Guanabara
'ia carrinha: de máo e carretas cana.
toucinho e vinagre
ahonetes, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços canoa - Teima a.9 727.546, de 6-12-1965
tanques, carros-Irriga:lora. carros. -ear Escola Técnica Industrial Pentágono
(NDosTR TA BaAsiima raças,
' São Paulo
carrocerlas, chiada chapas cir
=lares para veiados, cabos de veiculos
rorrediços, pra veiculo*. direcão &abClasse 38
.
andeiras, estribos, escadas , rolants. eleESCOLA TÉCNICA
Impressos parcialmante escritos. para vedores para asaagairos e 'ara cama
posterior preenchimento, a saber: Che- engates para carros. eixos de direção
INDUSTRIAL PENTÁGONO '
(:lassc 24
ques, duplicatas, promissórias, letras de freios, fronteiras Para veiculai guino
entretelas da tecido
,cámbio. impressos de correspondência, locomotivas. lanchas. motociclos moias
Classe 37
,"• notas liaca:s, faturas, recibos st
motocicletas. aiotocargas, moto fungou
Classe 33
,
,
Roupa de cama e maga
envelopes
rodai para IddcletaN raios pua bioicia
'
• Titulo
„

».

CIRCUNFLEX

(Jarro»
-

SOPA] EC

Lute r

.;

VIVISA

1111•11 • fl. 1111 O
1111n1111•1•11•01•n•nn•

_
*Loveniax,
(-Indústria

• Illee••

ai.

•

ORBITA

•
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MARCASiDEPOSITADAS
Falkie1603 Seita de &gordo coal o art. 190 do código da Propriedade 7.ndustrial. Da data da publicação começará a
amace • Nemo de Ile disa para o deferimento do pedido. Durante esse, prazo poderio apresentar suas oposições ao Depar t ••••n•.atia
Zemesiaal da Propriedade ~Mal aquedes gni ae jnarent prejudicados com a eoneeseho do registro requerido
TérIDO n.' 727.547, de 6.12-1965
Pel-Mite Promoç es e Empreendi.
mentos Ltda.
Casse 33
.•
Sio Paulo

não feapreseem. livros fiscais, livro& de
.00tabilidade. asata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratos papei.
nhoa. papéis de estanho e de Manam
papeis sem irapresslia papéis em branco
Para hapressbo. papéis fantasia. acena&
• I Para torrar paredes., papel almaço com
ou sem pauta papel crepoa papel de
papel impermeável, papel em co
iritkate aft...ske ilipandhassa tbekk seda,
ema para hapresslo. papel encerado
papel higiénico, papel impermeável.
Para copiar, papel para desenho& pa
Titulo
pel para embrulho tospermeabihrack
\ Termo a s 727.548, de 6-12-1965
papel para encadernar, papel para es
Del-Mac Ficaneeões e ElaPreendi•
meu, panei para imprimir. pape) Là
matos Ltda.
rafini. para s embrulhos, pape/ celofane
Pa pel celulose, papel de linho. pope.
São Paulo
absorvente. papel para embrulhar ta.
caco. papeião. recipientes de papel. ro
setas de tuim/. ~os de papel, rolo,
DEL–MAC PROMOÇUS
papel transparente sacos de pape.
EMPREENDDIENTuS LTDA. de
serpentinas tubos. postais de can&
e cabeies de papel •
Nome Comercial
Termo n.° 727.552, de 6-12-1965
Indastea Tese Sacai Ltda.
Termo a s 727.519. de 6-12-1965
São Paulo
Fibran Comércio e Indústria Ltda.
\ Ositeá
São Paulo

.-•-,PORTO ~Ah
industria Brasileira
•
Classe 42
Aguardente de cana
Ténno n.° 727.550. de 6:12-1965
Fibran Comércio e Indústr:a Leda.
Saia Paulo

Ciasse 24
Sacos d ealgodão para Sarinhas e
correlato&
Urna n. • 727.553. de 6.12-1965
Cales 8 Silva Ltda.
- Rio de Janeiro

3011BCA
Imdlistria Braseira
Casse 42
Aguardente de cana
"' Termo a° 727.551. de 6-12-1965
Papelaria Ltda.
Gcanagraf
•Guanabara

.0

Classe 38
Aros para guardanapos de papei
aglutinados. albuns leu branco) Limas
para retratos e autógratos. badales fez
ceie cara brinquedos) bloca para
earietsPondênda blocos para cálculos
Wein. nata anomaSes bobinas brocha
Mui cão apressas. cadernos de escre •
!Per atm cara documentoi carteirai.
abras de ~Ião cadernetas :ader-

f(ild ""-- Classes: 32. 33 e 50

Titula
• Têrmo mo 727.560, de 6-12-1965
b anco da Provinda do Rio Grande
do Sul S.A.
Rio Grande do Sul

Classe 38
Impressos em geral, anúncios. papéis de
correspondência e recibos; memoriais.
ações, apólices, cheques, duplicaras, dz.
Mictares nvlopes, /aturas letras de cara.
Wo notas fiscais, cartões de visitas e de
dentificaçáo, et:quetas. cartazes, elacm
de identificação e catálogos
Termo n.° 727.557, de 6.12.1965
Cristóvão Canado Gomes
Guanabara

/e000~
C_L
irro—Aincii:RG4

ex. 4

Classes: 1 a 50
Titulo
Taxo a.* 727.561, de 6-12-1965
Dollfus-Reg Cie,
•
França

46
.4.tiY
49'2 •

\5#45/°'---

irSALES
SILVA UMA:
Nome Comercial
•
•Tèrerío n. o 727.554. de 6-12.1965
Óleo a Granel Ltda.
Rio de Janeiro

O I. E
"
A GRANEL LTDA.'

•RORROGACÃOs

Classe 32
Para distinguir ah=nnaques, agendas.
anuários. álbuns. impressos, bombas
n.tálogos. edições Impressas, folhetos.
Jornais. livros impressos. publicaçõe•
impressas, revistas. órgãos de publicidade. programas. radiofónicos e rádic
teltvisionados, peças teatral, e cinema>
gráficas e programas circensos
Termo n.• 727.558, de 642-1965-Banco da Provinda do Rio .Grande
dn Sul S.A.
Rio Grande do Sul

Classe 22
Pios de* algodão. cánhamo. lufa. .
nylon, fios -phIsticoa fios de seda na•
tura) e rapou. para teeelapens. para
bOrdar• Para costurar.trkotanem e cro•
cha. Fios e linhas de ilida espécies
• ice Para Pesca
nono n.° 727.562, de 6-12-1965 •
Karl Schebdc
Rio Grande do Sul

Nome Comercial
Termo n.° 727.555, de 6-12-1965
Cofre Colocações Financeiras e
Representações Ltda..
Guanabara

iam amar de "anão. caixas para ps
pelava cartão de visitas. amem co.
mei-2M eartlor mdicea. contad. ar
IOIinL cadernoa de papel taelimetradc
▪ em branco para desenho. cadernos
escolares. cartões ce branco. cartuchos
de crinolina. crapas planogridicas.
derma de lembrança. ca rretei de Pa.
Classe :50
peão. envelopei. 'envIllucros para cha- Corretagem. planejamentos
d vendas de
rutos de papel. encardenação de Pane
conta
ou papelão. etiquetas ieilhas %adices títulos e açães, representações por

161has de celulose. guardanapos, livros

Termo n. o 727.559, de 6-12-1965
Banco da Provinda do R:o Grude
do Sul S.A.
Rio Grande do Sul
•

Termo ao 727.556, de 6-12-1965
Realtur S.A. Cartões Especiais —
Promoções e Propaganda
Guanabara

própr:a de terceiros

i.

Ufi

d.._
((Indústria
Brasileira.
•
Classe 46
Para distinguir: Amido. anil. azai ilá. .
Premia. alvaiade de zinco abrasivos' .
doada° preparado para Dopar metais. •
detergentes. esprtnneetes, estrato de anil. fécula Para tecidos. Morem de -,
eira e de ' medira, g goma p ara ,avan . leria. limpadores de 'uvas. .ticturlif de .
branquem tecidos. acuados mata •eorda • Camest 32, 33 e 50
Titulo

1

"as para roupas e arca Molv nora rotas .
"as. oleina. 451ros Pari tm neta de eia.
roa pbs de branquear roupa. salienta;
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
sorver o prazo des 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Xacional da 44ropr1edae.s Industrial aqueles que se Primem prejudicados com a concessão do registro requerida
. 41.."' •
de sódio. 9o44a cáustica sabão em p6.1
sabão comam saoãc de esfregar e 5a.
ponnceos, rgotus de polir e verniz
oai'a calcador
Termo n..9 727.563, de 642-1965
Grandes Maçcas Intrnacionais S.A. —
indústria e Comérc.° de Bebidas
Ciasses: 42 e 43
São Paulo .

•rábo de GafóN.
E com Cynar
.

Termo n.° 727.565, de 642-1965
Finorga
França-

--

Térmo n.° 727.570, de 6-12-1965
Banco da Provinc:a do Rio Grande
do Sul S.A. •

!ATUALIDADES

iNIERCADOLÓGICAS,

• Classe 3,
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina e
na '1 armai,a
Térmo n.9 727.568, de 6-12-1965
F:norga
França

•
Classe 32
Boletins, revistas, guias, catálogos,
vros e livretes impressos, publ:cações
Impressas I
,
Rio Grande do Sul
Classes: 32, 33 e 50
Titulo

Titulo
Termo ay 727.564. de .6-12-1965
*
Fitlorga
França

Termo n.° 727.572, de 6-12-1)65
Listas -;elefônicas Brasileiras S.A.
*Páginas Amarelas
Guanabara

SÍNTESE

'c'çs(r
•

Classe 3
Substâncias qcimicas. produtos e preparados para serms usados na medicina e
na farmácia
"
Termo a' 727.566, de 6-12-1965
pásorga
França

Termo n.° 727.576, de 6-12-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanaliara

Classe 3
Substâncias guim:cas. proititos e preparados para sere musados na medicina
e na farmácia
Termo n.° 727.569, de 6-12-1965'
Servet Serviços Eletrotécnicos Ltda.
São Paulo

Servoson
Indústria Brasileirb

MERCADOLÓGICk

Termo n.° 727.577, de 6-12-1965 Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

``O MERCADOINICO'S'
- Classe 32 •
Boletins, revistas, guias, catálogos. lk

vros e livretes impressos, pubLcações
Impressas
Classe 32
Termo a.' 727.578, de 6-12-1965
Boletins, revistas, guias, catálogos, li- Listas Telefônic p
s Brasileiras S.Ae
vros e livretes impressos, pubLvaçfles
Páginas Amarelas
impressas
Guanabara
Termo. n.9 727.573, de 6-12-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara
, GUIA- MERCADOLÓGICO

SUMÁRIO

.

-

Classe 32
Boletins. revistas, guias, catálogos, livros e livretes impreisos, pubtrações
impressas
Classe 32
renal n.° 727.579, de 6-12-1965
Boletins, revistas, guias,. catálogos, livros e livretes impressos, publ.cações Listas °Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
impressas

MERCADOLÓGICO

Termo n.° 727.574, de 6-12-1965
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara -

Guanabara

Classe 8
Aparelho gerador de ozonio, liquidificadores panela de pressão, batede.ras elétricas, fogões, re cta jeradores ventiladores exaustores, rád.os televisores tocadiscos enceradeiras elétricas, sapiradores
Classe 32
de p6, ferros elétricos, aparelhos de ar
Boletim, revistas, gulas, catálogos, 11.
condicionado aquecedores, aparelhos de
Classe 32
vros e livretes impressos, pubtèações
basbear elétrico, óculos, rel6g,os,
Boletins, revistas, gulas, catálogos, liClasse 3 Impressas
máquinas cl ,wortar frios
vros e livretes impressos, publ:cações
-Sulistancias químicas, produtos e breTermo
n.o
727.580.
de 6-12-1965
Termo a.• 727.571, de 642-1965
Impressas
Parados para sere ousados na medicina Benart Represntaçõs e Publicidade Ltda.
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Termo a.0 727.575, de 6-12-1965
• e na farmácia
Páginas Amarelas
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Gcanabara
Ternxe ta° 727.567, de 6-12-1965
Guanabara
Páginas Amarelas.
• • norga
Guanabara
- "França

INFORMATIVO

MERCADOLNICA'S

• MERCADOLÓGICO

fiNOLANDE
Classe 3
Sabstandes quinass. produtos e pre)?arados pI Ufa mtlsados 811 medicina
e na taemácla

SOLETIM
Indústria Brasileira
Classe 8

MERCADEGICO

ROTEIRO

MERCADOLÓGICO
,

Classe 32
Classe 32
Boletins; revistas, gulas, catálogos, li- Boletins, revistas, guias, catálogos, livros e livrete& - impressos, nubrcações vros e livretes impressos, publicações.,
impressas
•
impressas

•
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MARCAS DEP() SITAIDAS
Public:0o feita de aciórdo com o art, 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicado começará a

.1

aortas o prato de 60 dias 'para o deferimento do pedido. Durante tue prazo poderá° apresentar suas oposições ao Deputamo.'"
Kackuag da Propriedade ~ fel aquele* que se 1111tarern prejudicados cora a comua* do registro regneride
nate tti 727.581. de 6- 12- 1965

Chimica Ltda.
4.

3.

•'•

• ',1

Têrmo n.° 727.537. de 6-12-1965
Indústrias Quimicas Polar Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

CELLOSOLVE

DOI2VAN'
PASIL C1111/11C4,
RIO Of JÁIKRO
C/asse 3
Um preparado para ser usado na
medicina e na farmácia
Termo n.° 727.582, de-6-12-i9-6-5—
Editorial Bruguera Ltda.
Guanabara

Contos Ananimõi
Classe 32
tevistas, livros e publicações em geral
Termo n.° 727.583, de 6:12-1965—
Nova Minas — Crédao. Financiamento
e Investimentos S.A.
Minas Gerais

Nome Conirdai
Ternai; ns..727.588 e 727.589. de
. 6-12-1965
Indústria Quimicas Po/ar Ltda.
Guanabara

gos, parafusos, picões, porteiaze/o; p..

OL
Clame 46
Para distinguir: Amido, anil, azul de
Prilasla. alvaiade de turco. abrasivo,
,31godao preparado para limpar metais
Ietergentea, espremacetes, estrato de
MIL técula para tecidos. Ruamo. de
cera 'e de machia. g guina para iavan
deria, limpadores de luvas. banidos cl4

aranouear recama. manados mataiiorda
, NOVA MINAS- Crédito,
ras para roupas e mata óleo. para roa
de cai
iffinciamento e Investimentos S. A. os, alem& óleos para
ma. pós de bran q uear roupa. aslicaa
te sódio soda cáustica sabão em pb
Nome Comercial
4ab3ci comum sabão de esfregar e
ponáceos. alotas de poli: e verniz
Termo n.° 727.584, de 6-12-1965
calçadas
-lava Minas — Crédito. Financiamento
Classes: 1, 2 e 46
e Investuncntos S.A
Expressão de propaganda
_
Minas Gerais
Termo n.° 727.590, de 6-124965
Tesa:nortes Rcdoviário
Limitada
Gcanabara
it12112,24

1111

OttIll

\lova Minis

Classe 33
1perações financeiras com aplicação de
.pital próprio ou de terceiros em parti.
ipações, corretagens, Enanciamentes.
arestimentos, promoções de vendas. in.
aasse 31
%sive operações de garantia. AdmiTitulo
nistração de bera e operações •
----Térmo n. o 727.591, de 6-12-196-5.—
bancárias em geral
Realtur S.A. Cartões Especia:a
Termo n. o 727.585. de 6:12-1965
Promoç es e Porpaganda
lova Minas — Crédito, Financiamento
Guanabara
e Investimentos S.A.
Minas Gerais
Classes: 25, 32, 33 e 50
Expressão de propaganda
Termo n.° 727.586, de 6-12-1965
.Companhia de Cigarros S:ninilm
1111ALT12
C1lia0 85PECT.Are
R:0 Grande do Sal
• 1i/1014003 E rusucinAns

R À CAI)!

ão Bernardo
Classe 44
2-igarros, charutos e fumo desfiado

cbavez ereznones, amam os paria fisOs.
conexões para encanamento, -colunas,
caixas de metal para portões, canos á
acad. chaves de lenda. chaves isgtesa.
cabeções, canecas, cipos, cachepots.
centros de mesa. cogneteleiraa • carxrs
para acondicionamento de ntuientos.
addeiróes.- caçarolas, chaleiras. eatetelras, conchas, coadores: distintivos, dc,eractiçass enxadas, ensadiSea esierns.
Classe!
Solventes para gomas, resinas esters nigates, esgu:chos, enfeites para arreios,
de celulose e s'inilares, e para extrair estribos, esferas para arreios, mamadeiras: formões. 4olces. ferro para ,..urtai
- óleos essenciais
capim. ferrada, facas, tacões,
de
Termos na, 727.593 a 727.596,
luras ferro comum a carvão. te7-12-65
turas. fôrmas para dixe% frei .A a- a
Sac. Paulo Futebol Clube
*;C:`
estradas de serro, frig:deiraa;
São Paulo
garios, ganchos para
-ionzis para derruagens: insi ” '.ar 1-mas, Lindam, liroreiro& latas 41.••
lamas; coattad:nbas. molas Da- Ocr
atolas para venezianas, man:- •s
retas. marrizem navalhas. puas; : :4. é •Tênno -n. • 727.592, de * 7-12-65
1.1n..'oct Carbide Corporation
Estatlas Unidos da América

selas, porta-pbo, porta-jóias. paliteir,As
panelas, roidanas, ralos rara pisa, rebites, regadores: serviços de chá e café.
:erras, serrotes, sachos, secarrolba; te;
.ouras. talheres atlhadriras, torqueze,
tenazes, travadefres, telas dt arame, torreiras, trincos, tubos para encanamento,
erbiros para pinas de correr. taças.
..ravessas, turibulos: vasos, veallhanier
e verruma
Classe 13
,
CLame 15
Adereços de meta a preciosos ~mi- Para distinguir: Artefatos de ceâmica,
preciosos e imas imitações ade:eços de porce:ana. faiança, louça vidrada para
pedras preciosas e sues imitações, futx- uso caseiro, aparelhos de chá, de café.
nos de metais preeolos, semi-preciosos de jantar, serviços de refrescos e á
e suas imitações, alianças, anéis, arti- bebida! a saber: abajures de, iampl5o.
gos de 'antasia de metais preciosas. açucareiros, apanha - moscas, bacias de
balagandans de metais areclosos•
latr:na, bandeilas. banheiras, tasco-tetras
semi-preclos)s, bandejas de metais pra- i bidês, 1,otijas. bales. zateteirio o:checas
ciosos. berlaques de metal preciosos castiçais. chavenas. centros de mesa,
brincos de metal precioso ou semi- compoteira. cubosê. descansos de porcepreciosos, bules de metais preciosos. lana, escarradeiras, espremedores fileis
carteiras de metais preciosas, colares Funis, garra ios, globos, jard'ociras jarde metais preciosos ou seml - preclosoi ros jarrões, lavadedos, lavátórios leicontas de testais prec:osos, copos de :eiras. maçanttas de porcelana, mantaciosos, diamantes lapidados, fio de ouro guelras, molheiras, moringas, paliteiros,
fio de prata, fivelas de metais precio- pedestais, pias, pires; polvi:had/res:
sos, cafeteiras de mrtals preciosos,
porta-facas, potes, pintadore& rece ptá!pias falsas. lantejolas de metais pie culos, sate:ro.s: serviço de chá; taças
ciosos, medalhas de metais preciosos para café, travessas, terrinas, orinéls,
senil- preciosos e tuas 'imitações. palitos
vasilhas, vasos sanitários e alemos •
de ouro pedras preciosas para jóias. pc.
Clame 11 . •
dia; semi-prec:osas• para jóia. pérolas Vidro comum, laminado. trabalhado
e imitações de pérolas, pratos de me- em u5das u formas e preparos vidro
tais preciosos, serviços de chã e de café cristal para todos os fins, vidro indusde metais preciosos, serviços de hcat trial. com telas de metal ou composide metal precioso. serviço.. de refres-os ções especiais: ampolas, aquários. as. ,
de metal precioso, serviços de saladas aadeiras almotarizes, bandejas,' cube* *
de frutas de metal precioso, serviços de tu, cadinhos, cântaro& cálices, centro
sorvete de metal precioso, talheres d. de mesa, cápsulas, copos, espelhos nik•
metais preciosos, anilados de metal. cartadeiras. frascos. fôrmas parado et, turmalinas.lapidadas e vasos de
a5ravs para fórrios. fios de .vidro. garn
metais preciosos
rafas', garrafões. graus, globos, haste,
(fiasse 11
tarros, jardineiras, licoreiros mamadal.
Ferragens, ferramentas de Ma espécie ras, mantegueiras, pratos, pires. porta*
cutektria em geral e ourris artigos de jóias, paliteiros. potes, pendentes pe.,
metal a saber: Alicates, alavancas. ar- .leidais. saladeiras, serviços para rem
mações de metal, abridores de latas frescos, saleiros, tubos, tigelas, tiovesa
amime liso ou farpado, assadeiras. Eu sas, vasos, vasiinatnes. vidro para vid
brofxs, bigornas. baixela& draças, vidro para relõgais, varetas,
bandeifas, bacias, baldes, bimbonteres-. vidros para conta- gotas. Vi dro:,
Paca
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, co.
automóveis ç. para baru-brasa:,,
Orares para pedreiros, correntes, cabides
~ma -
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Publicação feita •de acôrdo com o art. 130 do . Código da • Propriedade• Industritd. Da data da publicação começarã
ci prazo de eq dias para _o deferimento do pedido. Durante Asse prazo poderão apresentar euaa oposições ao Departamento
/9faeãona1 4a Ferapriedada Industrial aqueles tjue . se julgarem , prejudicados com a concessão da registro requerido
•
,
.
•

Têrmo o! 727.597, de 7-12-65
' juris Engenhar'a Ltda,

base asfálticd, estacas, eiquadrias, estrn., Metal a saber; Alicates,' alai:Macas ar- ddrnesticos,—niáscaras paar esporte, naturas metálicas para consteiçêles, lama- mações de 'Metal, abridores' de latas dadeiras, redes para , pesca, tamboretes
, ias de metal, ladrilhos, ;lambris, luvas arame ' liso
e varas para pesca
. ou farpado, assadeiras, açujum ENGENHARIA.
de. junção, Lages,
careiro; broéas, bigárnas,.; baixelas.,
Classe 32
.
mate 'con'tra frio e calore . man:lhas;
bajdese. bimboriieeese .P9rei distingtibe. ,Almanaques agendas.
, laias ; b.arideljase
LTDA.
seis pata rcvestimentoa .de , pattues, tna-, bules, cadinhos, cadeados; eastíçáis ao-. anuários, AlbunS. impressos, boletins, caed
deitas para construções mo saiebst " Pra^ lherei para pedreiroá, correntes, cabides tálogds, .ediçOes. Impressas,. revistas, 61.2."
.
, ;Jttle CiVil • . •
dutos 'de, base, Msfkitico, 06dietes para chams; .cremorte4 thaveí `de parafusos. gãos de . Publicidades, programas radio:
Termo a° 727.598, de 7: 12-65
tornar impermeabilizantes as argamas- conexões 'Pá ra encanamento, colunas fônicos, rádio-televisionadas, peças teajurls - Engenharia -Ltda.
sas,
cio no e , cal, -hidráulica;
éaixas ' cle ml
etapara portões;''canos de . trais e cinematográficas programae
SãO Pa ulo.
, gulho.; prOdutos- betr.minosoi,- irnpermen- ;acari, chaves de fenda, • chaves isgiesa:•
'circenses
bilizantes líquidos Ou sob outras .fotmas, cabeções, canecas -tipos; . cathepots,
Classe 25
para. reVt.stimento e 'outros como' na ,pa- centros de mesa, coqueteleiras, , caixas Arvores de natal, olbelotS, - bolas para
eT U RI 3 s,
vimentação, . peças ornamentais de. ci- para'. acondicionamento, de alimentoS. enfentes de árvores de natal, cartas
mento ou gesso para tetos .e
paredes, caldeirões,. caçarolas, chaleiras, •cafetei.„ geográficas. cartões postais, cartazes,
papel para forrar casas, 'massas
. ras, conchas, coadores
Clagse .16 • •
r distintivos, do- lisplavs, desenNos artísticos, desenho9
distinguir: Materiais para constru- ácidas para uso nas ,construções, par- bradiçasi enxadas, enxadões, esferas,
calcotnania para tecidos, estátuas,
Ses e decorações: Argamassas, argila, quetes, portas, portões, pisos, soleiras
'enfeites para arreios estatuetas. estampas, gravuras, frutas de'»
para
portas,
ti¡OloS;
tubos
de
concreto,
engates,
esguichos,
.eia, azulejos, batentes, balaustrai, bloestribos,' esferas para arreios, espuma- Atire, figuras de ornatos, festões, lotoarafias, frutas de louças, figuras para en,s de cimento, b•.ocos Para ,,.Pavimenta- telhas, tacos, tubos de vtntilaçao,
.
e deira• s••formões; !vices, ferro 'para cortar ft ria; bobeis de anivers i tos . batizados.
lo, calhas, cimento. cal, cré,;chaftas ques de cimento, vigas—,vidamentos
capim,
ferrálhis,
facas,
facões,
fechavarres • •
olantes, caibros, caixilhos, colunas,
- duras ferro comum a carvão,- féruteiras, :ámmentos e outras qua'squer 'comem°.
Classe 6
/Kees. gravuras. Imagens, letreiros, tua.
tapas para coberturas, caixas dágua,
funis. fôrtnas , pata doces, freios para
tiitas de descarga para etixos, edifica- Ejetares de ai. e •de vapor; In/atores— estradas de :ferro, frigideiras; ganchos, leeeina. maquetas, obras artistitas. osras
•
le nal*, ra. painél , • cartazes oars deães premobladas, estuque, 'emulsão 'cle. aspiradores, dispositivos de elevação,
contróles grelhas, garros, ganchos para quadros corações e para exposição. proletos,
'te asfáltico, estacas: esquadrias, 'estru-. levantamento' e transporte, e •
p ara gonzis pata darruagens; insígnias; 11- mostruários de. mercadorias dive.r.sas. e
. aras metán eas para construções, lame acessórios: partes e • componentes
is- de metal. Yadrilhos, lambris, luvas os mesmos; Aquecedores de água de mas, lâminas, liroreiros, laias de lixo: Iara propagandas, suportes artisticos
te junção, Ines:: lageotai, "Material iso- alimentação p.i.m., 'máquinas ..de, cor- jarras; rnathadínhas, molas pára porm, para -vitrines, estatuetas para adorno*
e para fins artisticos e taboleces
tar-frios, bombas de • ar para . Pneumk, molas ;para -venezianas; martelos,: dar---'séte contew MO e calénYman'lhas,
tens,'
bombas para gazolina, de ineéri ; retas,' marrizes; • navalhaS; puas; pás;.preas:,para revestimentos da-oartdes,
Termo n.° 727.610, de 7-12-05
:eiras para eonitrtir8es: mosaicos, aro-- do e elétricas, ,betoneiras, brocas • elé . gos; para fusos, 'picões, perta=gelor po.'
(Prorrogação)
tricas,
barri:lhos
e
insu.4
1adores
de
ar.
seiras,
porta-pão,
porta-jóias,
-paliteiros
'Utos de basa, isfá'tíco, , produtes para
Indústrias
Gasparian S. A.
•arnar imperrneabilizantes . as argacelas: buchas quando parte de máquinas, cal- panelas, ro:danas, ralos para pias, rebiSão
Paulo
deiras
a
vapor;
caouradores,
carim.
tas,
regadores;
:serviços
de
chá
e
café,
• as cie. cimento 'e ',Cal, hidráulica. padre.• ,olho, produtOs i bett'eninosoM, iniperma
e- bos cte tórno, carneiros hidráulicc,s serras, terrores, sachos, sacarrolha; '.eAizantes fiqu'dos Mi sob outras formas -:avadeiras p.I:ra., contraidores • de soaras, ' talheres, atlhadeiras, 'torqueze,
• aara revtatimento e o'uteos como na pa- torno p .1.m ., chumaceiras' ou mancats tenazes, travadeiras, telas dt arame, torsnti-fricção coletores de din.arros neiras; trineos, -tubos' para encanamento
vknentação, pecas ornamentais de ci- etetuo•
mento ou gesmo para , tetos , e paredes. !as,' zores, compressorn. e,ndensado., trilhos para pirtas de -correr, boi,
caos quando parte de, máquts travessas, turíbulos; vasos, 'vasilhames
papel para latra.s,
r casas, anti.-: en,N-pos
. guandu', parte ae máquinas,
•
— e verruma
Acidos para aso nas construções. par- engenho de serra, engenho 'de " cana
Classe ' 31
— quetes, portas. portões. pisos, Soleirá engrenagens quando .
Têrmos ns.' 727.607 a 727.609, de - - Para distinguir:
parte de tnácittiválvulas de vedação
para .portas, tilolos, tubos de concreto. nas, freios quando parte
•- • 7.12,65.
de
máquIras.
com passagem livre, com cabeça de
telhas, tacos, trhos 'de vtntilação..tanguincros de fricção, guinchos para caMauricio Araujo de Sousa
passagem direta e angular,,válvula y para
' ques, de cimento, vigas, vigamentos e çambas de arrasto, guinchos de transSão Paulo
tubagem de vapor, válvulas de vedação
• , v.:très
• porte aéreo, geradores a azolipaa
com comando manual, válvulas de veTêrmo a.' 727.599. de 7-12-65
niindastes,' limpadores de cano p. .m.
dação para gazes quentes e frios, pata
M áquinas ; de imprimir
juris Vtv,er',aria Ltda.'
e
lubrificadores
ar aquecido, válvulas de vedageca com
São Paulo
.
quando parte' de máquinas a vapor.
passagem livre, com cabeça de estribo,
máquinas de iav
ar roupa, máquinas
válvulas de vedação com comando por
de costura. , máquinas ade furar radial e
motor elétrico, válvulas de vedaçãa
JURIS
horizontal, mácithrias para o fabrico e
com alta pressão com comando de ação
,Oao Paulo- Capital
acabamento ale latas e outros recipide joelho
entes 'metálicos. mátlainas borracheiras
Têrtno
n,9
727.611, de-7-12-65
e máquinas tateia, máquinas de tirar
(Prorogaçáo)
Claase 33
cortiça, máquinas de limpar e af¡ar faJ.
P. Coats, Limited
Titulo
cas, molas para, máquinas, máquinas
Escócia
Tèrtnos ris, 777.600 a 727.602, de' frigorificas. máquinas de' rotular, martelos a vapor," molnhoe e nós não agia.•
•
7-12-65
•
.
Organlzaelo Comercial e • Dá- colas, motores de combustão- interna,
PRORROGAÇA0
elétricas e a gás. .motores para bicierifee'dara Ltda.
.
cletas e motocicletas, pentes quando
São Paulo
part ede 'máquinas enteadorea de teares. rolos -para estradas, serras mecãnicas, serras hidráulicas, serras de fita
„
Classe 49
A L
te!irnos mecânicos, hemos" de revólver
Para distinguir: , Jogos, brinquedos, pasrôrtios antsmáticos, tornos
turbinas, tubulações para caldeiras. satempos e artigos desportivos: Ausse 16
velas
de Ignição para motores, válvu- tomóveis e veículos de,brinquedos arapara
constru,
is
Para distinguir: Materia
mas de brinquedo, baralhos; bolas pata
e . ventiladores, quando partes
lasções e decorações: Argamassas, argila.
todos os esportes, bonecas, árvores de
de
máquinas
. areia, aztileksa, ;batentes, balaustres, blonatal, chocalhos, discos de arremesso
,
Classe 11 . •
cos de ciment,o.;blocos para pavimenta-desport'vo„ figuras de aves e animais.
calhas.
cimento,
cal,
cré,
cluipss
Ferragens,' fereamene..s de. h:ida espécie, fogos de armar, :jogos de mesa, lavas Agulhas, fechos em...
..ção,
agulhas de
;. Isolantes, .Caihros, caixilhos, colunas, cutelaria em geral ,e outrise artigos de para esporte, miniaturas de utensillos tricot, agulhas de cro, hct, botdet, alfi- chapas para coberturas, caixas dágua,
netes comuns colchetes dedais presilhas
caixas de denearqa para etixos, edificaargola. fivelas e grifas para enfeitei de
PREÇO
DO
NellEit0
Dê
HOJE: Ç1W50
Oes premMadas, estuque, emulsão dc „
vestidos

prorrogaç ao
I GEC ON
Indústria Brasileira

