..0.

...t 41. ít
.•" 1Its. 7
t:i. .,,"..

/ ..\

I:
•
_

ni ,...••

i .....:.• e.

' , N.%
e , Á' n
.11 F."'

.\ ‘.. t

P i;

f

... • ••• i
• i

ESTADOS UNIDO

j

is "" / i.)
•t
•11 n ...d.. ,......., •n•••n n•nn

N

Nk

4",,,

t

..... ..E3

[IA1
°

,

SECA()

amem

Ano urv - N. 93

•

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 18 de maio de 1988

CAPITAL FEDERAL

EMITA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 190

REVISTA bÁ PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

gor Ltda. - Reconsideração - Pai‘
=pecuária S.A. Produtos Veterinários.
N. 399.476 Marca - Musimatk
- Requerente - Laboratórios Fama.
ceutIcos Espasil S.A. - Reconsideração: IBESA Indústria Brasileira de
Embalagens S.A.
N. 399.500 - Marca - Cavo!! Requerente - Cavoli Indústria a Comércio de Peças Ltda.
N. 399.728 Nome Comercial Cia.
Continental de Autoraoveis - Requerente: Cia. Continental de Automóveis.
N. 400.282 - Marca - Otrin Requerente Bruno Messina Reconsideração - American Cynamid

•
NP 344.777 - marca: Bandeirante N. 388.739 - Marca Beste - Re- requerente: Cia. Teperznan de querente - Chocolate Dulcora S.A. Frigorifico Wilson
Reconsideração
O Senhor Diretor Geral acolheu os Estofamentos.
.
pedidos de reconsiderações apresen- Ni 345667 - marca: 'tricotem - do Brasil S.A.
tados nos processos abaixo mencio- requerente: Zambon Laboratorio6 - N. 388.124 - Titulo: Casa Almeinados, a fim de reformar as decisões Farmaceuticos S. A. •
da - Requerente - Almeida
Cia.
anteriores:
N.9 349.528 - marca: Sedatosse
Almeida
- Reconsideração
- requerente: Laboratórios Keto We- Ltda.
Cia. Ltda. - Reconsideração Térmos:
maco Ltda. - reconsideração: Jorge
Almeida, Amaral Ltda.
Ashton, Limited.
N9 377.323 - marca: Rowa re- NP 354.835 - marca: Alfa - reN. 388.124 - Titulo: Le Petit C..lub
quererde: Rowa-Wagner K.O. Arz- querente:
Càa Alta Ltda. Máquinas - Requerente - Myrthes Paranhos neimittslfabrik.
de Costura.
• Reconsideração: Laboratórios Lepetit Company.
NP 8e.519 - marca: Geral - N.9 364.809 - marca: Utility - re- S.A.
••
requerente: Cia. Geral de Produtos querente: Metalúrgica Paulista S. A.
N. 408.365 - Frase •de propaganda
N.
392.321
Titulo:
MeOlúrgica
Químicos - reconsideração: Cia. - reconsideração: ütil S. A. Indús- Novo de Millus com Elástico ReIndustrial Sul-Americana - Requerente =vivei
Geral de Indústrias.
trias Mecânicas e Metalúrgicas.
Requerente - De Milhes
N.9 368.884 - marca: Dozebieno - Alfredo Messim Salvador Nahoum Comércio e Indústria de Roupas S.A.
ig .9 418.721 - marca: ~hm - Reconsideração - Indústria Sul Amerequerente:
QIF
Quimica
Inrequerente: General Electric S. A. tercontinental Farmacêutica Limi- ricana de Metais S.A.
N. 416.390 - Marca - Girl Sport
- Reconsidero para HM de convidar tada - reconsideração: Laboratório
N. 392.951 - Marca - Selenium -• Requerente - João Baptista Na.
o requerente a apresentar novos Baldacci
S. A.
- Requercnte: Eletrônica Selenium Li- tali.
exemplares com a etiqueta encimando
•
N. 417.548 - Marca - Livro de
a expressão: Indústria Brasileira. No N.9 369.791 - marca: Revracetina mitada.
Cabeceira •-• Requerente - Editora Ci..
meu modo de entender, a palavra - requerente: L. Bezerra ás Cia. - N. 393.786
Marca
Dmilin -- vilizaçáo Brasileira
S.A.
pode ser registrável como marca de recorrente: Bracco Novotherapica, Requerente - Expansão Científica S.A.
N. 421.358 - Marca - Quasipronto
fantasia de acbrdo com o cunho ca- Laboratórios S. A.
Reconsideração
Novaquímica
Laracteristico apresentado.
N.9 370.232 - marca: Curiosidades
S.A. --Reconsideração: tada.Requerente - Editora Abril Limirequerente: Curiosidades Vila boratórios
O Senhor Diretor Geral negou os -Ltda.
Societe D Etudes Scientifiques Et In- •
pedidos de reconsiderações abaixo
dustrielles de L (Ile de France).
N. 424.757 Expressão de propaapresentados. a fim de manter as N.9 371.053.- marca: . Feltrobrasil N. 394. 004 - Marca: Pioneer - ganda - Fundição de Tipos Moderdecisões anteriores:
- requerente: Fetrobrasil S. A. Co- Requerente - Pioneer Radio S.A. Ind. nos. - Requerente - Funtimod S.A.
Expezti3nte do Diretor Geral

mércio e Indústria.
N.9 371.446 - marca: J.B. - re- e Co.
querente: Jacoby Bender, Inc. - re- N. 394 .207 Marca - Api-jouN.9 232.125 - marca: Fignra de consideração: M. B. Indústria e Co- vence - Requerente - Jean Jacques
Três Círculos - requerente: Zelas mércio de Bijoteria Ltda.
Barret de Nazaris - Reconsideração
Ikon A.G. - reconsideração: Max NP 371.602 - marca: Masterdisc Bozzano S.A. Comercial, Industrial e

Térnms:

Máquinas e Materiais Gráficos.
N. 430.221 - Expressão de Propaganda gI4 - Fábricas às suas
ordens - União Brasileira Distribuidora
d Tecid
L
osta.
e

Lowenstein & Cia.
Cia. Brasileira de Importadora.
Termos:
N.9 235.754 - marca: N A" fi- - requerente:
- reconsideração: Nilo Santos N. 394.285 - Marca Glukor
gura de estréia 'I" - requerente: Discos
Pinto - reconsideração: Colúrnbia Requerente -- William L. Gould - ReGebr Weyersberit•
B.9 430.346 - frase de PróPagan:
Broadcasting System Co.
N.9 254.£09 - marca: Bigsabonete NP 373.408 - marca: Concertrola consideração - Farmiatra do Brasil da: É quem facilita mateS.._.A.
TV. Radiocentro
reauerente: Indústrias Macedo Teleuniflo - requerente: TeleuniãO S.A. Produtos 'Químicos, Farmacêuticos querente:
N9 432.136 - frase de propagan.
Serra Ltda.
8. A. Indústria de Rádios e Televi- e iBológicos.
da: Cost - Uma organização a sere
N.9 282.889 - marca: L. R. Dolds são.
da telefonia do Brasil - re.
Roederer - requerente: Champagne NP 378.958 - marca: Manteiga N. 394.637 - Marca: Lux - Re- viço
Cost Cia. Organizadora de
Louis Roederer - reconsideração: Faixa Azul - requerente: Paulo Brit- querente - Cia. Luz Stearica Re- querente:
consideração - Levei Brothers, Port fierviços Telefónicos.
Destilaria Medelling 8. A.
to & Cia.
N.9 432.174 - Frase de propagam.
Sunlight, Limite&
N.9 312.535 - marca: 16-Stabl - NP 382.172 - marca: Romântica
da: Fabricando o melhor - reque.
N. 395.020 - Marca Pontal -- Re- rente: Siderúrgica J. L. Aliperti S.A.
requerente: Stahl El. A. Indústria e - requerente: Casa Editóra Vecchi
- Pontal Comissária de 1-.)esComércio.
Ltda
N.9 444.231 - marca: Especial
R.° 323.483 - frase de propagan- N. 385.833 -- Marca: Matic Re- pachos Ltda. - Reconsideração --- Transparente - requerente: Schuts
Pontal
Material
Rodante
S.A.
querente:
Delfim
Soares
da
Mota
-da: Bangu-Cinto: Letras Que Bri& Cia. Limite4a.
lham - requerente: Fernando Lattos Reconsideração* The Gilete Company. N. 399.401 - Marca Embaré
24.9 629.698 - merca: Roteimon
- reconsideração: Cia. Progresso In- N. 387.101 - Marca Veholac - Requerente - Embate S.A. Materiais - em prorrogação - requerente:
dustrial do Brasil.
Requerente
Vernizes Horst S.A.
ConOrcio
de Tecidos R. Monteiro
de Construção - Reconsideração: FáN. 387.244 - Nome comercial: In- brica Baré (Indústria Amazonense de 8. A. - Nos termos do artigo 14
N. 340:884 - nome comercial:
Lei 4.048, reconsidero o despacho
'Ieteldralca Bellini Ltda. - reque- dustrial Japa Ltda. - Requerente: In- Bebidas) - S.A.
• da
devendo no entanto ser paga a taxa
dustrial Japs Ltda.
rente: Metalúrgica Bellini.
N. 399.413
Marca - Boneca p revista na ke do Sé10.
NP 340.194 - marca: Textima N. 387.245, - Marca: japs - Re- Magica - Requerente - Coluna So147.9 629.899 - marca em prorrogaTiger Kratzen requeernte: ..Veb querente - Industrial Japa Ltda.
ciedade Editora Ltda.
ção: Roteimon - requerente: CoKratzenfebrik Leising.
N. 388.535 - Marca Air-Flex mércio de Tecidos R. Monteiro S. A.
- N.9 344.197 - marca: Herodent - Requerente: Encostos Anatômicos - N. 399.427 - * Mar,:a - Reumato- - Nos têrmos do artigo 14 da
Lei
requerente: Herodent Inc. - recon- Air-Flex Ltda. -R econsideraçã o - san Requerente -• Laboratório de ni 4.048, reconsidero o despacho,
Produtos* Quimicos e Veterinários
sideração: Atlantis (Brasil) Ltd.
Snrina Unit Development Company.
devendo no entanto ser ccenttlefede

.
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As Repartições-Pública
cingir-se-ão às , assinatura
anuais renovadas até 28 d
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE ;IMPRENSA NACIONAL =
fevereiro
de cada ano e as
jornais, diariamente, até às
iniciadas,
em
qualquer époc
' 15 hora'.
AL:EERTOROtijnBRilg1704 PEREIRA
pelos órgãos competentes.
As reclamações pertinen»
aaaa• DA otoXo De stawbolo
- A fim de possibilitar
les à matéria retribuída, nos emaim 00 •areveço oe pimmeAçass
FLORIANO GUIMARÃES remessa de valores acompt&
MURILO FERREIRA ALVEScasos de erros ou omissões,
nhados de esclarecimentos'
deverão ser formuladas por
,CIIÁRIO
OFICIAL
quanto a sua aplicação, sou.
rcrito, à Seção. de Redação,
*aça° ue
•
citamos usem os interessado$
das 13 às 16 horas, no máxi.
•esto de p. ukilloldade de aaaaa lenta de.Ocipartarnend11
preferencialmente cheque OIS
mo até 72 horas após a sakla
Industriai do Mintatarle
Naciermi do Proarl
vale postal, emitidos a favor
dos órgãos ofic.ais.
da Indústria • Cornareis
do
Tesoureiro do De paria.
Impresso nu Oficieis do Departamteto de Imprenn Majorai
- Os originais deverão ser
mento de imprensa Nacional.
dactilografados e autentica- Os suplementos as edi.'
dos; ressalvadas, por quem de
I ções dos órgãos oficiais só sei
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
i fornecerão aos assinantes que,
- Excetuadas as para o
i as solicitarem no ato da as.:
FUNCIONXIITOS
exterior, que serão sempre - REPARTIÇOES E PARTICULARES
sinalara.
'1
Capital e Interior:
Capital e Interior:
amiais, as assinaturas poderO
funcionário
públicd,
Cr$
6.000
Semestre
.
.
•.
Cr$
4.500
/Semestre
•
.
se-ão tomar, em qualquer
Cr$ 9.0G0 federal, para fazer jus ao des.
Cr 12.000 Ano
época, pai seis meses ou um Ano
-contidcao,devrápovai!
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da as.)
Cr$ 10.000 sinatura.
As assinaturas vencidas' Ano. . . . . 9 . Cr$ 13.000 Ano
poderão ser suspensas selai
- O custo de cada exem.,
aviso prèoi0.'
vão impressos o número do dos jornais; devem os as- piar atrasado dos órgãos ofi.'
• Para facilitar aos - assinan- talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a res. ciais será, na venda avulsa,
tes a verificação do prazo
ano em que findará.
pectiva- renovação com, ante- acrescido de Cr$ 5 se do mem.:
'alidade de suas assinaturas,
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta mo' ano, e de Cr$ 10 por ano'
3a parle superior do enderêço continuidade no recebimento (30) dias.
decorrido.
• •

- As Repartições "Públicas

deverão remeter o expediente

.1EXPEDIEiNTE:

a

•

a taxa de acôrdo com a lei do Selo.
Os requerentes poderão obter vista
dos processos respectivos no Setor de
Vista e Informações do Departamento.
Caducidade de Marca
Fábrica de Doces Cristal Ltda. no pedido de caducidade da marca:
Sete Belo - número 241.585 - do
requerente: Bar e Lanches Sete Belo
Ltda. - Era face do pareeer ,da Seção Legal, e das provas apresentadas
do desuso da marca: - Sete Belo para doces e bolos. declaro a efteucidade do registro n.9 241.585 - parcialmente, para doces e bolos.
Fábrica de Doces Cristal Ltda. no pedido de' reconsideração do despacho de indeferimeinte do termo
439.811 - marca: Sete Belo Aguarde-se o desfecho da caducidade.
•

Diversos

Lojas Everest S. A.no pedido
de reconsideração do desp acho de
deferimento do termo 189.265 marca:
Everest - Arquive-se o pedido de
reconsideraeão, nos tèrmos do artigo 196 alínea "D" do Código, de
acôrdo com o parecer da Divisão de
Marcas.

N9 599.348 - requerente: Sigla
Equipamentos Elétricos Ltda. - nome comerci al - Arquive-se.
N.9 610.321 - requerente: TJnion
Carbide And Cubou Corporation marca - Arquive-se.
Divisão 'de Patentes
-EXPEDENTE
P.IRETOR
Dia 16 de maio de' 1966
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração, previsto pelo artigo 14
da Lei ne 4.0e8, de 29 de dezembro
de 1961 e mais dez dias pára éven-

-

N.9 113.320 ee. Novo tipo de sonecama - Salomão Dorfman.
N.9 114.907 - Novo modeio da bolsa para compras - Carlos Alberto
de Souza.
Ne 116.355 "" Um novo modelo de
Mesa circular
. de três pés - Uriel
Brabo Pestana.
Ne 122.265 - Original fosforeira
de parede - Francisco Walter Riazotto.
N. 12e.527 - Ponteira para saltos
de sapatos para• senhoras - Mario
Privilégio de invenção deferidos
Gaspeai.
Ne 124.486- - Novo modelo de
Termos:
quadro negro - Rosaria Engwer Ce
N.9 124.051 -' Aperfeiçoamentos em
e Manoel eLopes da Cruz.
calçados - Calçados Sarnêllo S.A.
N.9 124.694 - Novo . modelo de saN.v 124.599 - Novos e ungiriam disboneteira de encaixe - João Fernanpositivos para limpeza tte janelas e
des Gaspar.
outros fins - Maryze de Miranda
Ne 126.104 - Novo modelo de veiLopes.
culo de brinquedo - Brinquedos Bei- ,
Ne 125.931 - Aperfeiçoamentos em
ja Flor S.A. Indústria e Comercio.; ,
embalagens - Arena) . Aittiebolag.
N.9 126.368 - Caixa para ovos, feita
N. Y .126.340 - Melhoramentos em
de pasta de celulose moldada - Diamáquinas copiadoras pantográficas,
mond National Corporation.
que faz objeto do pedido de termo
ne 121.489 - Vitor CioJa.
Ne 126.438 - Carrinho para trensporte de embalagens comerciais com
Ne 127.995 - Máquina separadora
refel:bes - Jorge •Humberto Pizarr0
de cartas - Alcindo de Souza Mae José Amarante Junqueira.
galhã,es
N.9 127.827 - Novo modelo de tecnie
Ne 128.239 - Um novo dispositivo
grafo - Agazzi Alfonso.
para carga de caneta esferográfica
José Elias.
Ne 127.959 -r Nova disposições era'
j11.9 128.287 - Máquina para a preassento e. eneseto de móveis Benparação de infusão de café - Omre
tivoglio Marini.
S. A. S.
Ne 128.299 -, Novo modelo çee cinN.9 132.304
Novo' tipo de cadeira
zeiro - Brindes Promoeionais Boa- Gerard • Loeb.
nova Ltda.
•Ne 134.274 - Instalação para a
N.9 130.392 - Novo fecho entorneconservação de alimentos semi-secos
tico para eisnagas
Ceralit
como, pães, bleceites doces e outros
Indústria e Comércio.
- José Lamoglia Netto.
Ne 130.705 - Novo modelo de tampa rosqueada provida de alça Ary
N.9 134.793 -e Método e aparelho
Nisenbaum.
para o acondicionamento de produtos
pressionados .- Solfrene Macchine
Novo modelo de enNe 131.016
Modê/o de utilidade deferido
Luie Tobalvelope para recados
N.9 135.911 Saco de matéria MS- • Termos:
dini.
tica. com ,vá.lviga, e processo para sua N 9' 91.721 -• Sinaleiro para veicules Ne 121.154 - Aperfelçcamento em
fabricaçA0 - Baster-Werks GMtali t?, em •geral e-t, JOsé Carlos Barreto Bar- capas
de livros e cadernos -- °devia
Bastert.
I bosa.
Carlos Coutinho de Farta.

tuais juntadas de reconecierações, e
se do mesmo não se tiver valido nenhum interessado, ficam noteticacios
os requerentes abaixo mencionados a
comparecere ma este Departamento
a ale de efetuarem o pagamento da
primeira anuidade, dentro do prazo
ele sessenta (60) dias, na forma do
parágrafo único do artigo 33 elo Código da Propriedade Industrial, pa:a
que sejam expedidas as cartas . paI
tentes:

N.9 136.292 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a mecanismos coletores
de cigarros - Molins Machine Company Limited.
N.9 136.453 - Novo encaixe para
gavetas - Liceu de Artes e Ofícios
de São Paulo.
N.9 136.486 - Aparelho para alimentar cigarros a máquinas de emcapotar cigarros •- Motins Machine
Company Limited
N9 136.671.- Estufa para secagem
domiciliar de roupa - Fundação Gonçalo Moniz.
•
Ne 136.727 - Novas disposiçbes
em registro de bola'- para caixas
dágua e outras finalidades análogas
- José Mublbauere
' N.9 136.915 - Um pacote cheio e
fechado, bem como seu processo de
produção - Ab Akerlund & Itansing.
Ne 137.047 - Tampão de vedação
- Freme S.A.
Ne 137.288 - Aparelho para transportar e arrumar cargas - Hydrauliska" Industri Aktiebilaget.
N.9 137.588 - Aperfeiçoamentos em
isqueiros - Colibri Ligbters Limited.
Ne 137.829 - Novas dieposições nos
meios de direção dos veicuIoe de brinquedo - Prodec S.A. Proteção e Decoração de Metais.
• N.9 137.916 e- Mecanismo dosador
de máquina empacotaciora Hermorion Limited. •
N.9 138.068 - Aperfeiçoamento eiri
banho-maria - Nicolino Guimarães
Moreira.
Ne 138.152 - Bolsa desarrnável e
dobrável
Electra Ida Pastini.
Ne 138.191 - Dispositivo' le lavar
roupa aplicada a tenentes, banheiras
e recipientes . em geral.
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NP 132.933 - Novo modêlo de suN.9 160.569 - Una cavalete para NP 156.349 -a- Novo e original de135.120 - José .Pereira Neves.
porte de, ga,veta, para slides - Dy- suspensão de 'veiculas: automóveis s- senho 4ornamental para tecidos - ' NP
N.9 135.620 - Fundimetal Técnica
PetrOW.
Frederico Birnstiela
a a S.A: Indústrias Reunidas P. Ma- Limitada.
N.9 135. 62,5 .Suspensor deslizante N.9 160.592 - Nova e original conNP 137.625 - Gualter Jesus Mar . •4
1
•
, para cortinas -- Valoro José Graus figuração orriamental aplicada a' Uni- • •
Cos
.
NP
156.387
Novo
solado
para
padas
elétricas
Fábrica
MetalúrGarcia.'
calçados - São Paulo Alpargatas
NP 137.959 - Walter de Frutas.
N.9 135.991 - - Espreguiçadeira de gica de Lustres Ltda.
N.9 138.284 Martiniano Rmaldi.
N.9 160.602 - Original modélo de. Sociedade Anónima:
balanço - lido
Petry.
NP 156.288 - Novo solado para N.9 139.235 - Geraldo de Almeida
N.9 136.433 Trilho duplo para berço - Zeus S:A. Indústria Mecâ- calçados
- São Paulo Alpargatas Vaz.
.
•
.
cortina com fixação ao teto - Max nica. ••
- Sociedade Anônima.
Êberhardt.
N.9 160.613 - Novo e original deRud Isiihne Ag.
N.9 156.389 - Novo olado para NP 139.289
' N.9 143.277 -- Copar S.A. Inclusa
NP 136.599- Novo tipoade cru- senho ornamental para tecidos - calçados --- São Paulo Alpargatas iria
de Resinas Estruturadas.
S".A. Indústrias Reunidas • F. Ma- Sociedade Anônima. a
- seta - Tetstio Kubori.
•"
-' .
, NP 153.253 - Shellmar EmbataN.9
NP 136.601 -. Novo tipo de cru- tarazzo.
156.390
Novo
solado
para
N.9 160.614 - :Novo e original, deseta - Tetsuo Kubori..a- 'São • Paulo Alpargatas gera Moderna S.A. '
senho ornamental' para tecidos.,- calçados
Sociedade
Anônima.
N.9 , 153.254 - Shellmai Embala_
ssa 136,949 -- Tanta auto :tranipor- S.A. Indústrias,saaaunidas
Magem
Moderna S.A. '
'
tável para acarapansentoi '-aGiusep- tanga°. s `,41,`'is•sa
Na
156.3Q1
-.Novo
solado
para
<- • .
'NP 153.255
Shellmays Embatape
Dionisio:
'
calçados
São
Paulo
''Alpargatas
•
gera
'Moderna
S.A.
- .
'
Novo \Cor/sinal sie-, Sociedade Anônima. a.
N.9 136.969 - Novo tipo de pariu- NP 180.615
9 155.878 - Milton Adamo. .
Fiador de ambientes -- Luis' Galim- senho ornamental *:para , tecidos
NP ,15E488 - Original configura- ar.
N.9
158.872
Opallustres
Ltda.'
S.A. Indústrias ..Reunidas' p. MJ ção introduzida ema, bico sifonado
„,
tarazzo. , : para garrafas- em geral -. s Orlando N.9 160.594 - Jonas Bratkauskis. '
Desenhos • e modelo-á iadustriais 'N.119.352'- Novo moela de ca- Argentinn,
• •
Alliana.
„
deferidos:
•
'
• ' deira` anatómica - Manoel Henri- Mv 156783S
':EXISEDIENTE DA SECA() DE •
-Novo
elemento
deN.9 158.712
Novo e original de- ques da Silva Jantar.,
/NTERFERENCIA
"
aplicável em ilumiluteão de
senho ornamental para tecidos N.9 125.234 - Nova • configuraçao corativo
ambientes s- Dr. Livio Edmondo ,
• S.A. -Indústrias Reunidas F. Ma- em ventiladores de teto - Henrique Levi.
Dia 16 , de maio de' 1968
,
' tarazzo. '
Gustavo Gargl.
Notificação:.
NP 157.059 - Novo modêlo de conNP 158,713 - Novo e original deNP 127.074 a- Original ,mOdalo
estofado - Helio Tagliere.
Uma vez decorrido o prazo de re•
senho ornamental para tecidos..- torneira - Cerâmica Sanitária Por- junto
NP 157.576
Original modêlo de consideracão - previsto pelo artigo 14
B.A. Indústrias , Reunidas F. Ma- celite S.A.
envasadora a vácuo - Luiz da iLei n.9 4.048, de 29 de dezembra •
tarazzo.
N.9 127.075 - Original modêlo de inácmina
Cosia Pato.
de 1961 e mais dez dias para mu- ,
• NP 158.714 - Novo e 'original de- torneira - Cerâmica Sanitária For- da
' N.9 158.595 - Novo modêlo de ba- tilais juntadas de ,recursos e do suessenho ornamental para tecidos - celite S.A. .
se para receber filamentos de escovas me não tendo valido nenhuTn
S.A. Indústrias Reunidas F. MaN.9 127.850 - Forma ou configu- - Anal Utilidades Ltda.
lassado. serão logo expedido os cc..
'
tarazzo.
ração para aparelho aplicador de • N.9-159.687 • - Novo- modêlo de ntdicados abaixo:
N.9 158.718 - Novo e original de- ilhoses e semelhantes - Akram Wafa bancnieta -- Clayton George asilarvenho ornamental para tecidos --- Dajani.
d nel I.
•
.
- ,Marcas deferidas:
S.A. Indústrias Reunidas F. MaN.Q
.158.704
-a*
Original
configuraNP
12-1.630
Novramodêlo
de
catarazzo.
N.9 398.533 - Termas Sannin
introduzida em volante para torN.9 158.719 - Novo e original de- derneta de contratos -- 'Peei René cão
neiras em geral - Egon F.-Beckar Irmãos Remaili & Cia. Ltda. - Clas_ senho ornamental para tecidos - Payet.
se 17.
Cia. Ltcla:
S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- N.9 154.589 - Novo modêlo de tam- &•N.9
158.705 - Novo e original de- •N.9 412.064 - A A - Anglo Ame.
po para irasco - Colgate-Palmolive
tarazzo. •`
senho ornamental para tecidos - rica Industrial Importadora e Expor,
N° 158.751 - Um frasco original Company.
S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- tadora S.A. - .Cl, 8.
- Laboratório Farmacêutico Oliveira N.9 155.273 - Nova e originai con- tarazzo.
figuração ornamental aplicada a reJúnior. •
N.9 430.357 - Puerilistin
LabOa
guladores de' voltagem Italvolt •N.9 158.708 - Novo se original de- ratório Farmacêutico Internacional
NP 158.752 - Um modêlo de gar- Aparelhos Elétricos Ltda._
senho ornamental para tecidos . - S.A. -- Cl. 3.
,
rafa - Refrigerantes Limonappla
S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- N.9 437.395 - Novomobil
- AutoNP 155.934 - Novo modêlo de mi- tarazzo.
Limitada.
,•
móveis e 'Motores Centauro S.A.
NP 158.916 - Novo e original de- cro-acionador elétrico reversível para - N.9 158.707 -a
Nevo e original de- Cl. 21.
•;anho ornamental para tecidos - movimentar vidros de janelas de veículos e outros as Huberto de Marchi senho ornamental para tecidos Iris Silveira Monich. N.9 458.956 - Cosmos - Estam,
S.A. Indústrias ,Reunidas , F. • Ma- Daria
'
Gherini.
Mecânica Cosmos Ltda.' N.9 158.917 -- Novo e original detanino.
• N9 156.270 -Novo e original mo- N.9 .158.70a - Novo e original de- Classe 5. .
senho ornamental para tecidos
dal.° de doce-pirolito' Indústria -e senho ornamental .', -para tecidos --- - N.9 463.434 - Revista Econômica .
Tais Silveira Monich.
-- Clube dos Economistas
' N.9 158.918 - Novo e original de- Comércio de Chocolates Kar Ltda. S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- BrasileiraCl. 32,
N.9 156.270 - Novo e orgiinal rim- tanino. :
ganho ornamentai para tecidos
ai° de bracelete - Maria Dinah To•Iria Silveira Monich.
co
E :S.A.'
N.9 465.631Eco
N.9 158.709 - Novo' e ,.original deledo Gaivão Barbosa.
e Comércio de Artefatos PlásN.9 158.920 -- Novo e ' original desenho ornamental para tecidos - Ind.'
- Cl. 38.
aenho ornamental para tecidos - NP 156.339 - Novo e original de- S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- ticos
N.9 -468.293
Broncovermin
senho ornamental para tecidos - taraszo. • Iria Silveira Monich. ,, •
•
S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- Na 158.710 - Novo e Original de- Cano Erba SPA - Cl .2.
N. 158.921 - Novo e original de- tarazzo.
N.9
- senho ornamental para tecidos - Na 467.241 - Normosedil - Lar
aenho ornamental para tecidos
- N.9 156.340 - Novo e original de- S.A. Indústrias Reunidas , F. Ma- boratório Blopan Ltda. - Cl. 3. • !ris Silveira Monich.
senho ornamental para tecidos N.9 468.139 - O Pequeno JornaN.9 158.922• - Novo e original de• S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- tensa°.
leiro -- Jorge Romano Lobosea •-•
senho ornamental para tecidos - tarazzo.
• N.9 158.711 -- Novo e 'original de- Cl..
32a - s
/ris Silveira
N.9 156.341 - Novo e original de- senho ornamental para tecidos , . Monich.
S.A.
Indústrias
Reunidas
F.
MaN.9
468.693 - Benfica - Hennes'.
NP 158.931 - Novo e original de- senho ornamental para tecidos Pneus _S.A. - .CI: 29.
•
S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- tarazzo. '
senho , ornamental para tecidos
indeferido
-N.9 471.852 - Lucer - José Idat
• Priviléalo de ,
tarazzo.
• Iria Silveira Monich.
NP 133.287 Um novo Método de Neves - Cl. 48.
•
, N.9 158.932 - Novo e original de- N.9 156.343 -- Novo e original de- emissão
de duplicata: cujo crédito por
Itamat
NP 471.858 - Itamac ,
• ;senho ornamental para tecidos
senho ornamental para tecidos - -êle , representado está garantido por Limitada - Cl: ' 21.
Iria Silveira Monich:
S.A. Indústrias Reunidas F.. Ma- seguro - .Ajax- Corretores de Segu• , N•9 158.934 - Novo e original de- tarazzo.
N.9•471.921 - Caq - Caq Casa da
• •
senho ornamental para tecidos - NP 156.344 - Novo e Origin
•Química Sociedade ,Ltda. - Cl. 1.
al de- ros S:A.
• Iris Silveira Monich.
Exigências
NP 472.780 - Pan American Talbo4
senho ornamental para tecidos
Brasil
Editorial Pan Ameircatt
Novo e original de- S.A. Indústrias Reunidas • F. MaN.9 158.935
Térmos coms. exigências a cumprir Talbot -Brasil
Ltda. - CL 32.
a '
tarazzo.
-senho ornamentai para tecidos
•
•
'ris Silveira Monich. '
473:345
Fimatosan Lf
. N.Q. 156.345 -a. Novo e original de- N.9 90.022 - Móveis de Aço Fiel N.9
Novo4 e original de- senho
• , Na 158,936
Cl.. 3.
boratório 'Phymatosan S.A.•
Sociedade' Anônima:
ornamental' para tecidos
- senho • ornamental para tecidos . -São João,- 'eines
Indústrias Reunidas F. Ma- N.9 108.426 sssIrmites ~e Indús- 'NP • 474.122
Iris Silveira Monich.
•
'
• matografica São João Ltda.
CL 8.
• s.
tria e Comércio Ltda.
laaazzo.
•- NP 160.313 - Novo modêlo de fraa- a:N.9 156.346 Novo e original de- N.9 122.950 - Marco lvanoy IVIant- N.9 474.488 - Midvstal Socie•
co para .perfumes - Valery Perfu- senao . ornamerital para tecidos - chev.
D'Aps
dada D'Etudes de Recherches et
. a•
, S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- N.9 123.984'- Efecê Editôra • S.A. nlications Scientifiques et Medicalet
mes do Brasil S.A.
NP 124.605 - José Pinto de Car- Erssine - Cl. 3.
=
N.9 160:472
Novo mod'alo de 'ma- ts.razza., :I
Textil N.9 474.748 - Coimbra
valho.
• .çaneta para. portas - Metalúrgica La
15S.347 -- Novo e original de-, N.9 125.226 - Salvador, Peluso
Na;
Ba- Industrial Pieri & Belli S.A. -- MoFonte S.A.
senho ornamental para tecidos se 24.
f.
.
.
•
' Na '160.483 -.Novo e originai mo- S.A. 'Indústrias Reunidas F. Madélo de porta-copos --• Alegar Indús-. tarazzo.
• N.9 474.805 -- Interiors
Pedro
N.9 126.714 - Kaki Khasvalia.
.
• tria e Comércio S.A..
-.
N.9 156.348 -- Novo e original de- Na 131.287 , - Alceu Saldanha Con- Cabral --- Cl. 32.
N.9 475.108 - Bramar Comêreis
NP 160.501 - Original conforma, senho ornamental para tecidos ,- Unho. -• as,ção de estufa --- Fábrica Metalanica S.A. • Indústrias Reunidas P. ,,Mas ' NP 134.452 - Metalúrgica Marcat- Indústria e Representações Bramai
Diana. Limitada to Ltda.
•
tara.zze. a
••

d

•

•

• -

•

-
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N.9 475.141 t- Esta Centauro Ju á
- Henrique Meyer & Cia. Ltda. Cl. 36.
NP 475. t103 - Seleções de Alitnen:
tos - Milton • da Costa Medeiros Cl. 32.
N.9 475.522 - Sorriso - Margarida
G. C. Giorgi - Cl. 36. N 9 475.700 - RGE - Discos RGZ
Limitada - Cl. 38.
N. 9 475.752 - Mundial - Barros
Amorim & Cia. - CI. 41.
Avisun
N. 9 478.504 - Avisun
Cl. 28.
Corp
NP 479.678 - Fernando Gomes Fernando Gomes Brp sil Ltda. Classe 41.
NP 483.291 Minasgas - Minasg4s S.A. Distribuidora de Gás Combustível - Cl. 8.
N.9 484.026 - O Reembolso em Tabloide - Ary Meng Esteves -- Cl. 32.
N.°
NP 484.185 - Folha do /Sul,,- Joaquim Bueno Machado - Cl.. 32.
N. 9 484.956 - São João da Boa
Vista - Frigorífico São João da Boa
.
Vista - Cl 41.
NP 484.996 - Gazeta de Lindoia
- Adih João Dib e Luiz Bullt CI. 32.
N.9 .485.240 - Vedaqua - Vedaqua Impermeabilizações Limitada. Cl. .16.
NP 485.320 - Parque da Assunção
- Inst. de Roupas Parque,da Assunção Ltda. -- Cl. 36.
NP 418.533 - Síntese Política Ect.nômica Social - Fernando Bastos de
Avila - Cl. 32.
N.9 426.'763 - Costa - Editôra
Costa Ltda. - Cl. 32.
N.9 426.720 - Printex - Printex
Ind. e Comércio Químico S.A. Cl. 1.
NP 456.038 -- Belacap - Theodoro José Couto - CI. 23.
NP 458.718 - Lucia - Mazon &
ColOmbini Ltda. - Cl. 41.
N.9 463.987 - Quimiofarma - Quimiofarma Ltda. - Cl. 3.
Carban - Carban
NP 466.526
S.A. Ind. e Comércio - Cl. 8.
N.9 472,870 - Rotary-- Nilson
Arantes - Cl. 36.
N9 473.276 -. Suplemento dos Municípios Catarinenses - Milton Suplicv Vieira - Cl. 32.
NP 474.219 - Santa Isabel - MaCl. 37.
lhada Santa Izabel Ltda.
N.9 476.068 - Belver - L. V. P.
.
Cl. 41.
Vieira
Abílio FerNP 477.643 - Orbis
reira Mirra - Cl. 46. Amea-N.9 483.072 - Extrapen
can HOMr Products Corp - Cl. 3.
NP 483.20 - Aventura Submarina
- Emp,-esa Gráfica O Cruzeiro S.A.
- Cl. 32.
NP 484.796 - Nordic - Josef Chieger - Cl. 1.
Insígnia deferida:
NP 469.033 - Ab Publicidade
Ayr Manoel Portilho Bentas - eis.
32 e 33 - Art. 114.
Frase de propaganda deferida:
N.9 475.445 - 7. dias na' TV - A
mais antiga e completa..-revista de
televisão da América do Sul - Sete
Dias Editóra Ltda. - Cl. 32 - Artigo 121.
•

f

.1; g

Titulo de estabelecimento deferido

••
N.9 454.325 -- Organ1zaeóes,4Ima7
binárias Dourado Walderriar SIinani de Dourado - 6:1s. lã - 25 e
93 - Art. 117; n.9 I.
N.9 467.706 - Relevográficte ?elitista - Viúva Abílio de Albuquerque
Maranhão - Cls. 25 - 33( e 38 Art. 117. n.9 1.
N.4 .467.797 - Televo São Paulo - Viuva Mino de Albuquer-

t

k

.11.ft
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,

N.° 468.732 - "São José - Ind.
que Maranhão - :Classes 33, 38' N.' 467.496 -- Conjunto' Meca
--- Indústria Metalúrgica ("'„,a- c ' dom. de -‘,,-Mardente 'São José
e 25 - Art. 117, n.° 1.
Lida. _ Classe
Classe 11.
N.• 467.802 -7 . Pt'aia Clube de Zola Ltda.'
N.° 470.130 - Café Maravilha
CürloS LuStosa
Araruanna,
• - Fios
468.661
-LietroCap
r-Ililario
de Souza Oliveira Andrade, João Manoel de' Ce
e Cabos Plásticos do Brasil S. ' À.
! Classe 41.
.
queira -Daltro, João Abelardo - Classe . 1.
Costa e Petronio Marcus de GarModele - UctaN." 470,429 - Jornal. - José
.N.° 474.672
cia -- Classe 33.- Art. 117 nú- culto da Silva - Classe 36..
Candido Lopes e Manoel Pinheiro
mero I.
N.° 474.844 - Textilmetal - .1lo.sa - Classe 36.
N.° 468.691 - Benfica Pneus TM
Textilmetal Ltda. - Cias.
N. 471.791 - Bartelt - Bar- Benfica Pneus S. A. - Clas- se-5. lei Engineering Co. Inc.
ClasArt. 117 n;° 1.
ses 33 e 39
Jiri se e6.
N.° 474.919 -:. Interplast
•
Benfica Pneus Stenhilber
N. 468.692
- Classe 28.
N.° ' 471.853 - • Advance - ind.
Benfica Pneus S. A. - ClasJiri Eletrimica
N.°
474.920
- Interplast
Mineira Ltda. - Classes 33 e 39 - Art. 117 n.° 1.
.
se c8.
•
N.° 470.25 Pronto Socorro Stenhilber - Classe 36.
'
Jiri
N.° 474.921 - Interplast
Santa Rita - Casa de Sande SanN.° 474 .991 - Café Princeza
'Classe 36.
ta Rita S. A. - Classes 10 e 33 Stenhilber
dos Campos - Gilberto Pinto de;
N.
475.016
Lumilack
Con- Art. 117.n. 4.
Carvalho - Classe ' .41.
•
475.663
Saturno - Ame- •
N.° 483.369 - Instituto de Be- doroil Tintas S. A. --- Classe 16.
Classe 41.
N.° 475.065 - Cadtim Sivo rico Richetti
leza Salão Primavera - Instituto
de Beleza Salão Primavera Ltda. Soc. Industrial de Vaselina e
N.°
476.508
.Ideal - Ideal
-- Classes 33 e 48- . Art. 117 Óleos Ltda. - Classe 1.
Acessórios
Ltda.
Classe 21.
N.° 475.066 - Cadum - Sivo
n. • I.
N.° 477.857 Ferdinando MaN.° 458.204 - Hotel Belacap Soc. Industrial de Vaselina e gazine - Mendel Brakarz - ClasHotéis Hercules S. A. - Óleos Ltda.
Classe 40.
se 32.
N. 475.068
Cadum - Sivo
Classes 41, 42 e 43 - Art. 117
N.° 484.475 I.- 484.475 -- NaSoc. - Industrial de Vaselina e
- n.° 4.
cional -.Ind. Nacional de Arte..
e óleos Ltda. - Classe 48.
Marcas indeferidas:
N.° -475.069 - Cadum - Sivo fatos de Aço S. A. - Classe 5.
N. 484.658 - Paulista - Soe*,
N. 298.443 - Sabão Genuino Soe. Industrial de Vaselina e Paulista
de Utenesilios Domésti- Indústria de Sabonetes e Per- e óleos Ltda. - Classe 50.
N.°. 475.665 - Saturno - Ame. cos Ltda. - Classe 40.
fumarias Momphis Ltda. - ClasN.' 484.868 - São Paulo - Cerico Richetti - Classe 42.
ses 46.
ramica
São Paulo Ltda. - Classe
N.°
475.681
Kosmodas
N.° 345.659 - Sigma - Union
n.° 15.
Kosmodas Ltda.
Classe 36.
Carbide Corp - Classe 8.
N.° 428.780 - Lavan - BenN.° 477.837 - KC - Hening
Insignla indeferida:
jamim Cardoso Reis - Classe 46 Cazzaniga & Cia. S. A. ComerN.° 432.618 - IPAB - IPAIN
N.° 442.133 - Arcom Soe Téc- cial Industrial Financeira y de
Classe 8.
nica de Equipamentos Pneumá- Representaciones
Ind. Paulista de Artefatos de Borm
tico Ltda. - Arcom - Classe 6.
N.° 478.131 Universal - Auto racha -- Classes 4, 6, 11, 21, 31#
N.° 444.781 - Bicar -- Soc. Borrachas Universal Ltda. - 34, 36, 39 e 49.
N.° 476.053 - S - F. Bouça.
Comercial de Imp. e Exp. Hicar Classe 39.
Ltda. - Classe 8.
N.° . 480.254 -- Rama - Van Den ves Santos - Classe 36.
N.* 453.392 - Barra Mansa Berghs Export Limited - Classe
Título de estabelecimento ine
4.000 - Ind. e Comércio Me- n.° 41.
deferido:
talúrgica Atlas S. A. - Classe 5.
N.° 480.257 - Festival da Moda
N.° 455.181 - Pioneira - Or- - Sebastião Saldanha Marinho N.° 444.580 - Entregado
S. A. - Classe 16.
Classe 32. \
Argus - António Misevicius
N.° 40.397 - Porto dos CaN.° 483.944 - Faisca '- Amo Classe 33.
saes - Luiz Antunes & Cia. - Franz Froede - Classe 42.
N.° 468.612 - Casa dos Artefa‘
Classe 42.
N.° 484.058 - Shampoo - Air- tos de - Borracha - Stier
Stia01
- Classe 39.
N. 460.438
Eclipse - Ja- ton Belmudes - Classe 46.
mes Neill & Co. Sheffield Limi- N.° 484.086 - Ferreira - EmExtgéncias
ted - Classe 6.
porio Ferreira Ltda. - Classe 38
• N. 461.451 - Miami- Ind.
N` 484.214 -- Kelly - Kelly
Tèrmos com exigências a cuida
e Comércio de Calçados Miam!
Ind. e Comércio -Ltda. - Classe prir:
Ltda. - .Classee 36.
n.° 17.
N.° 475.626 - Soc. Mercante
N.° 461.476 - Channeloc N.° 484.215 - Kel/y Kelly
True Témper Corp - Classe 11. Ind. e Comércio Ltda. - Classe de Ferros Mecafer Ltda.
N.° 461.574 - Brasilandia - n.° 28.
N.° 484.666 - 11. Flapszer".-José Ferraz Siqueira - Classe N.° 484.269 --, Eletrodiesel - N.° 404.796 - Fortaleza da Bois
n. • 36.
Piracicaba Eletrodiesel Ltda. - racha Ltda.
N.° 476.856 - Máqpinas Fred I
Classe
6.
InN. 463.417 - Calyliso Frey Ltda.
dústrias Paramount S. A. • • N.° 315.450 - Princesa do JaClasse 22.
Di'veesoa
N. 464.433 - Metalcap - Re- cu i - Alfonso Frantz - Classe
Tèrmos a guardando anteriorA47
fratários e Isolantes S. A.. '- n.• 41.
N.° 442.740 - Princesa das Flodades:
Classe 16.
res E. Santos 81 Cia. - Classe
N. 464.659 - A"Faceira - Construtora le
Jorge Salvador Expedito n.° 41.
•
N.° 460.2Z0 de Imóveis Belaw4
Administradorra
Classe 36.
Redesco
• N.° 461.856 - Arrnstrong
N.° 464.782 - Mel Delicia - Armstrong Patents Co. Limlted - cap S. A.
Argemiro Luiz Cagnin - Classe Classe 21.
N.° 462.500 - Antônio Montei,
a.° 41.
ro dos Santos.
N.°
463.897
E.
m
bleemátlea
N. 8 465.287 - Socil - Socil
Millan Perez - Classe 8.
N.° 463.934 - Elywan Aços
Pro Pecuária S. A. Indústria e José
N. 464.555 - Hamapac
Ha- Ferramentas Ltda.
Comércio de Forragens - Clasmac A. G. - Classe O.
N.° 464.109 - Cia. Paulista de,
se 11.
N.° 465.599 - Emblemática - Chenille Tecelagem e Confecções.
N.4 ° 465. Tsonyl - Iso- Sasaki
& Sato & Cia. Ltda. ou S. A. Fios Cabos e Materiais
Marno Máquina
N.° 465.033
Classe 41.
Isolantes - Classe 8.
Técnicas Agricolas Comerciais LIAI
N.° 406.702 • Combelena -- I N" 466.253 - Ever --; Ever mitada.
Farbenfabriken Bayer Aktienge- Ind. de Artefatos de Vidros Ltda
Imobiliária Pil
N.° 466.024,
selischaft - Classe g.
-- Ouse 19_,
Ltd - •

•
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I N. 485.290 - Bionomio Emprei-. • .W.9:484.665 --CFornecedora de Acate.' Dzor = registrada sob niimerci 237.065
Amo Grahl.
NE.'"; ,475 .342 .
constante do cliché abaixo, de pra*
Panificadora teiros de Construções Ltda. - - ! • sórios para IVIaquinas Formae,u1;Ltda.
•N.*r • - 475.377
•
eal •Chie 'Ltda. '
•
• NP 485.321 - Eletro Mecânica In- • N.9 484.677 - Marar Com. Imp. priedade de - Comptoir, De L'Indus.
dustrial Axo Ltda, f L
)
e Representaçties,Ltda.
•
trie Cotonniere, Etbabliss'ements
Auto Peças,. Leão
sac,
Estabelecido na França e em
485.783
---.
Bar'
é
'café
pombeTta
Raimar
Richers.;
N.9
484.703
. • Limitada.
•
•
Ale Ouro Ltda. , ;
•
• N.9 484.706 --São Bento - Pape- favor de - Soutiens e Cintas Darling
•N.°. 475.5311 - Edgar Neves. No- NP 485.831 - Com. e ,Representa- laria e Tipografia' São Bento S.A.'
S.A. Estabelecido em S. Pau l-o_ -•,-.•.,
; .
•
',ronha.
çaes Nautilus Ltda.
NP 484.711 5-- Sotilim Soc.. de Tin- Brasil - Averbe-se o contrato de ,ex=
•• NP . 475.558 - Confecções :Silt;ter
ploração.
NP 485.839 -=, Norte Sul Constru- tas Industriais Ltda.
• NP 484.714 -• Facas Gráficas Ltda.
NP 475.568 --- Edibras Editôra'Bra- ção Civil S.A.
NP 485.954 .- Soc. Nacional de N.9 484.732 - Plásticos do Brasil/
. ailla Ltda.
• .• • .
DaliSTIN 01011
• - NP 475.600 - Casa 'dos Freios para Ferro Irnp. e Eztp. - SANA? -So- Sociedade Anônima.
ciedade
Anónima.
•
484.818
.Termopar
Comple-i
•NP
P
r'" p aoraiETARia :
,Auto Ltda.
•
••„•
•
NP 485.955 -' Soc. Nacional de mentos Elétricos Ltda.
,
• NP 475.618 - Hoshino & Hoshino
i'dOtbSTOIR
DE L'INDUsTRIE1
Ferrú Imp. e Exp. - SANAF -So14.9 484.825 - Fotoco,laa Stmar
,Limitada.
CDT011t1IERE ETABLISsEUNTS -- •
ciedade Anônima.
Limitada.
,•
frinNp.o9 rt4a0
7J .1.69 Ltd-aCastor , Comercial , e
NP 407.842 - Hewitt .Robins In- NP' 484.829 - 7- - Exp. eu. Brasvigo
y 130U5SAC „
corporated.
•
,
Limitada.
•
V
agt.RIS - FRANÇA
• N.9 475.753 - * Castenes Menezes
NP 484.832 - Malharia
NP 432.168 "--;- , Lidice S.A. Ind. e
,
•
amos:
. Romano
,
.
..'47L4•0
;
Limitada.
NP 475:887 --Bavasa 13avaria• Co- Comércio de Plásticos.
.4.cA
NP 484.835 - Fernantex Tecidos
N.9 444.489 - The Wellcome Foun, inércia e Administração •13.A.
• '
AavtiEg s. z ?cuia
"t • NP 475.898 -., Colortec de Tintas dation Limited,.-`•,, • .
- ,Sociedade Anônima, •
•
• _• . NP 447,244..-- R. Mendes. ,, ,
Cardinal Ind. e Co•N.9 484.855
,, cíaualta aík
•N.9 475.908 - José Ribeiro •• de - N.9- 447.884- !-- _Construções Elétri- mércio Ltda. •
FA4i-1.0-DRA511,
.•!.,'
,
'
.
cas
Eltec
S.A.
',..,
• . &ma, • •
N9•484.867
--Ind.
de
Roupas
pro•
•, N.9 451.929,-‘ Importadora:'BraSi- fissionais
5 M Limitada.
t NP 476.153 - Produtos Allmenti- lia 'Ltda.':
- Com. e
, N.9, 484.87.
', aios Primavera Ltda.
• EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE. Ind. Ltda.
• N. 9 476.1E5 - Manaria e • Cerveja-. ' N.9: 452.411* - :---: Mesla :5. A ..
,.N.9 454.260 -- Itã.- de Moldes ,/v1e: NP. 484.959 - Ind. e Com. ICietro- • EXAME FORMAL DE MARCAS
,.
•
ria Londrina S.A.e ' Estamparia, Cometaj' Lttla
Laboratório _Lutécia cânica „
N.9 430.770
- '•- raetalurgica, Everest Ltda.
Rio, 16 de maio de 1966
, Sociedade Anónima.'
• N.9 454.261 2-.. Ind. de-Woldes
SERVTEC
Ser- 'anilai. e ,,Estamparia Conieta,•Ltda.
NP 483.153
Exigências
•,1riços Técnicos de Engenharia e Cons- • NP ,456:058 --f- Merck & Co Inc.
Di y Não Jurídica
Tèrmos com exigências á cumprir:
• truções Ltda.
_ .
NP 460.272 .:-- Hidráulica Cometa
N. 391.554 - A. Kimball ComLimitada, ::";', ,'.,', ... :•-' , , .„
pany,
EXPEDIENTE- DO.DIRETOR
NP 483.184
Dietricia S:A.
dutos Dietéticos „e Nutricinais. • •-•.'
N.9 483.032 -:. Suda-rio • Justino MoN. '426.823 --- Imperial Chemical
--N.9 483.288 - Droga Kar Ltda., ta Jr.
Rio, 16 de maio de 1966
dustries Limites.
T N. 483 ..333 - .Curso Otto Souza: • NP 465.209 - Helionas Utilicia'des
Exigência.
N. 426.824 - Imperial Chemical f Ia•
i • • NP 483.310 - Venezio Serra Za- Demésticas Ltda.'
•
•••
•
• rietti. • ••
Benegás Herrnanos 6 CaMpafila *- dustries Limites.'
• N.9 468.133 - Aristides Calista
N.9 483:642 - Druty's • S.A. Dis- Falcão.
Ltda., .Sociedad Anonima Industrial Y ' N. 459.992 - Fleis,sner G.ni,b.H.
tribuidora de Produtos Internacionais.
N.9 468.076 -= Watson Macedo.
- Titular do registro 222.186 Ei Co.
., NP 483.700 - Minuano S.A. , Vai- N.9 471.946 - Irmãos • Bobadilha Comercial
marca
=
Trapiche
Puente Viejo N. 460.205 -- Sotepi -- Sociedade
. autos e Maoninas Agrícolas.
S.A. Materiais de Construção.
re- Técnica ,de Financiamento e de Ima
NP 483.919.- Leonel RIserio San- • NP 471.947 - Irmãos Bobadilha Diga' sôbre o pedido de caducidadeS.A,
querido por - Caves do Restei()
veis Ltda.
tos.
5.A. Materiais de Construção.
Dentro do Prazo
Viti :Vinicultores
N.
464.164
A
Creação
Modas
Li„
Moacir Lopes de
N. 484.000
N. 471.955 - Irmãos Bobadilha de sessenta dias.
•
mitada - Fica sem efeito a exigência
Paria.
S.A. Materiais de Construção.
anteriormente feita.
NP 484.066 - Atlas Ind. e Com.
N.9 473.133 - Panificação e Con- Ta'varo S.A. - Titular do registro
.S.4mitada:
• :.
Supermatic
número:
175.815
Diga
N. 464.655 - Touring Club do Bra.
feitaria Gaúcha Ltda.
•'
Antonio, de bourdes •473.703- N.9 484.072
Recautchutadora Al- sôbre- o pedido de caducidade requerido
NP
•,Puertas. Nogueira.
vorada Ltda.
Sortec Comércio e
por . Elgin Fábrica de Máquinas de
N. 467.849
) N.9 484.092 - Cia: Brasileira de ,N.9 473.794 - Recautchutadora Al- Costura S-.A. -- Dentro do-prazo de Indústria S.A. '
áquinas e Ferramentas ,Braemac vorada Ltda. •
sessenta dias.
• N. 476.279
Refrigeratnes
rnitada. . •
N9 475.087 --; Comercial Riviera
NP 484.107 - Antonio' J. Ribecco Limitada.
graLtmse
IndúStria e Comée•
EXPEDIENTE
DA
SEÇÃO
DE
#.1art1ns.
•'
cio.
NP 475.098 - Viação Confiança TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
• N. 476.280 - Refrigerantes Sulrio.
; N.9 484.110 - Mary, Lyra Com. de Limitada.
•
grandenses S.A. - Indústria e Coma,.
jjkfodas e Alta Costura Ltda.
Rio, 16 de maio de 1966
• N.9 475.155 -- Fábrica de Doces
cio.
•
-n
•• N.9 '484.112 - Cutelaria :Bianchi Cristal Ltda. • '
Uso Autorizado, de. 1VIarcas
N. -476.281 -• Refrigerantes Subi°.
NP 475.181 - Manoel Candido da
granfIcnses
S.A. - Indústria e Comér.
N.9. 484.113 - Rea Instrumentos e Silva . az Cia. Ltda.
l''e
2°
do
CóArtigo 147 parágrafo
••
•
NP 475.238 - Rio :Gráfica e 10- digo; i, 149.quinas ' Ltda.
t 'N.9 484.140 - Metairrrgica .Thorteu tôra Ltda.
"fuirrtitad.a.
Pór despacho do Sr. Chefe da Se- ' N. 476.283 - Refrigerantes Sulrio.
N.9 475.239 - Imobiliária Lloyd ção foi mandado averbar o contrato cie grandenses S.A. -Indústria e Comére Ind. de Ali- Bandeirante Ltda.
NP 484.1E4
cio.
exploração da marca - DIOR - re; Oaentos S.A. - CIASA.. • •
N.9 475.335 - Jodir Seabra da 811- gistrada sob número 175.818 - cons- N. 488.637 -- FlurOcarbon-Comercial,
484.188 Comua - Corem va e Oswaldo Antonio Aranha.
Industrial e Importadora Ltda.
com. e Representaçaes 40 -Maquinais NP 478.681 - Dornbiisch & Cia. tante do clichê abaixo, de propriedade
N. 489.039 Eliana Comercial e
de
Comptoir
de
L'Industrie
.COtonnier,
•
Limitada.
Ind. e Comércio Ltda.
Imobiliária Ltda. - Prossiga substi*
ConfecçõesDany EtablisseMents Boussac, estabelecido na tuindo a classe 50 pela 33.
' mér- • NP 481.09.
•. 1.9 484.238 - Kelly Ind.. e ' Co
França
e
em
favor
de
Soutiens
e
Limitada.
. go',Ltda. •
Darling S.A./ - Estabelecido eln
N. 489:062 .2- Comasa - Comissá.
-Siara S.A. • Enge-• • NP 483.098 de Calçados Cinta
' NP . 484.272
S:-Paulo
Brasil Averbe-se o contrato ria Mercantil e Administradora S.A.',
• , Mustaff Ltda,
gataria Ind.. e Comércio. • •
N. 489.066 - Assistência Técnica
Avical Agro VeteriN.9 ..484.300
N.9 483.203 - Lukça Doris de Oli- de exploração.
eAtei» Ltda.
Eletro
.
.•
liaria. Ltda..
veira Firmo.
DIOR
NP
483.207
-Ernprêsa
Gráfica
O
•
o
de
Beleza
N.
489.086
Institui
N.9 . 484.301. - Avié -al Agro Veteri- Cruzeiro S.A. --Kátia Ltda. •
•,•,
•
!doia Ltda.'
, 10110PRIETARIa
NP 483.208 --_Emprêsa Gráfica O
N. 489.091 -- Confecções Nadia Li.
• N. 484.369 - Alberico-Antunes de• Cruzeiro
.41131CPTOIR DE I. , INDUSTala
S.W.
-mitada. ' '
, Oliveira.
.•
• N.° 483.210 - Empresa GrÉdies. O
..~11fi lua ET ABL 1 Ssaideane
N. 489.096 - José Benedito dos Saiu- Sindicato dos 'ira- Cruzeiro S.A.
N.9 484.378
D0053,10
tos.
adores • na Ind. de Construção •NP 483.227 - Fanei° Francisco de
• ••-•• •:- - Oliveira.
,•t vil de Curitiba. •
'N. 489.097-- fase Benedito dos San.Gamaliel • Bueno N.9 483.323 - Moinhos Unido.
N.9 484.380
Gaivão.
Brasil Mate S.A.
, N. 489.098 - Mtiller. Franco 8 Cia.
ci,wri.,1
N9 483.657 - Drury's S. A. Dis1;_trdbUTIENS
NP 484.391 - Mobay Chemical Co. tribuidora
Ltda. --de
Produtos
Internacionais.
, IDARLIAG Sia
N. 484.418 - Progresos da Pam.Decorações Cinqüean
N. 489.099
N.9 483.673 - José Teoro.
pulha S.A. - PROPAM.
tenázlo Ltda.
• .
8d/131»,*
eflO
PA3310
a
NP
483.907
A
B
C
Roupas
Ltda.
NP 484440 - Alvrio Hornirig.
NP 484.492 - Cornpaven Com.
Bobinei -Indústria Ele. "
N. 489.134
Editóra Gazeta do Pavimentação
NP 485.215
e Engenharia/Ltda.
'
Povo Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da Se- irônica
NP 484.564 - José Nogueira Lima.
Lago Convit S;
N. 490.140
rttital EditIka dr
N 483.245
•N 9 484.607 - Orlando Grufnarles ção, foi mandado averbar o contrato •Indústria
e Comérclo.,---de exploração da marca - Christian
Tabaddes Ltda.
Anônima.•
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N. 490.156 - Cerâmica Sanitária
Porcelite S.A. .
N. 489.165 - Prodelec S.A. Transformadores-Retificadores.
N. 489.204 - Pfortner ei Corapania
S .R.L.
N. 489.237 - Pioneer Radio S.A.
Indústria e Comércio.
N. 489.275 - Casa de Artigos de
Iluminação Três Braços , Limitada.
N. 489.278 - Solar e- Indústria e
Comércio Ltda.
N. 489.305 - Bar Restaurante Bolero Ltda.
N. 433.413 - Bons Tjacoum 6Cia.
Ltda.
N. 473.160 - American Home Products Corporation,
N. 473.860
F. Rezende.
N. 475.706 - Viação São Bartolomeu Ltda.
N. 477.709 - In.stituto Soro . Hormoterápico Nacional S.A. (ISON».
N. 477.711 - Instituto &oro Formo-.
terápico Naiconal.
N. 477.713 - Instituto Soro Horinoterápico Nacional.
N. 477.714 - Instituto &n.o HorInoterápico Nacional S.A. *Isontt.
N. 488.184 - Bar e Café Fidalga
Ltda. - Foi mandado prosseguir na
classe 38.
N. 488.441 - Yoshioka 6 Cia.
N. 488.487 - Sociedade de Grupoterapia Analítica do Rio de Janeiro.
N. 488.497 - Café, e Bar Licinio
Ltda.
N. 488.498 - Panificadora Estrela
do Norte Ltda.
N. 488.499 - Padaria e Confeitaria Flor do Minho Ltda.
N. 488.500 - Padaria e Confeitaria Nossa eSnhora das Graças Limitada.
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N. 489.214- Associação Brasileira
de Técnicos de Administração
(bBTA).
N. 489.624 - Niarto de Prata A b e
Ltda. Prossiga-te excluindo-se esmaltes, tintas e vernizes ci. 28, e talco
cl. 4.
N. 489.665 - Fertibias S.A. Adubos e Inseticidas.
N. 489.808 - Laboratório Lisarb
Ltda.
N. 489.827 Requitar - Representações Químicas e Farmacêuticas Limitada.
N. 489.923 - Biofarrna Societê Ano,
nyme.
N. 489.941 - Laboratório Usmed
do Brasil S.A.
N. 489.942 - Laboratório Usmedo
do Brasil S.A.
N. 489.943
Laboratório Jorna Limitada.
N. 490.119 - Arkoquimica Comércio e Representações Ltda,
N. 490.151 -Kaspar Winkler
Co. Inhaber. Dr. áche
nker-Winkler,
N. 489.106 - Transportes Aéreos
Manha S.A. (T.A.M.›.
N. 489.312 - Caterpillar Tractor
Co.
N. 489.330
Textil di Fibras Sintéticas (Yasmina» Ltda.
N. 489.342 - Mounho Salto Grande
Limitada.
N. 489.371 - Indústria de Meias
dnexon» Ltda.
N. 489.376 - Representações Piratininga de Cereais ‘ Ltda.
N. 489.379 - Republic S.A. Indústria e Comércio.
N.° 489.395 . - Wilson Ambrosi

Gil,
N. 489.399 - Mazzilio Nasso
S. A.' Indústria e Comércio.
N.° 489.440 - Anhanquera N. 488.503 - Indústria e Comércio
Comércio Indústria de Papéis e
de Bebidas Kong Ltda.
N. 488.554 - Pereira Jorge G San- Plásticos Ltda.
tos Cia. Ltda.

N. 489.495 - Cia. Penha de

.1V1a.io de 1966

N.° 489.555 - Retilinea S. A.
- Aparelhos Eletro Domésticos.
N.° 489.560 - Bar e Restaurante Esitt:ão Central Ltda.
N.° 489.56.1 - Padaria e Confeitaria Passira Ltda.
N. 489.578 - Antônio Moraes.
N.°489.586
Capibaribe Ltda.
N. 0 489.587 - Acumuladores
Sol S. A.
N." 489.588 - Moinho da Hora
Ltda.
N.° 439.590
David Augusto
Nunes.
N.° 489.600 - Comercial Cerâmica Santo Antônio Lida.
N.° 489.606 - José Marcondes
Homem de Mello - Titulo Aratú Estaleiros Navais da Bahia
S. A. - Classe 33 - Clichê pu. bliCado em 23-6-61.
N.° 489.609 - Edmundo Maciel
Palmeira.
•
N.° 489.610 - Edmundo Maciel
Palmeira.
N.° 489.627 - Indústria de Papel e Papelão Santana do Parnaiba Ltda,
N.° 489.629 - Importadora de
Materiais para Escritório Asile
.* •

S. A.

N.° 489.634 - Solimero S. A.
Indústria de Peças para Automóveis.
N.° 489.651 - Joaquim Vicente
Cordeiro Ferrão.
N.° 489.652 - Joaquim Vicente
Cordeiro Ferrão.
N.° 489.653 - Joaquim Vicente
Cordeiro Ferrão.
N.° 489.654 - Joactairn Vicente
Cordeiro Ferrão.
•
N. 489.655 - Joaquim Vicente
Cordeiro Ferrão.
N.° 489.655 - Joaquim Vicente
Cordeiro Ferrão.
N. 489.656 - Joaquim Vicente

N. 488.572 - Mercantil Auto Peças Máquinas Agrícolas - Copemag.
S.A.
N. 489.504
Construtora CruN. 488.582 - Maternidade Santa zeiro
Cordeiro Ferrão.
S. C.
Edvirges S.A.
N.° 489.668 - Em Kopo RepreN. 488.598 - use Indústria e CoN. 489.514 - Ghirotto
Cia. sentações Ltda.
mércio Ltda.
N.° 489.516 - José Cabral Mar- N.° 489.693 - C.. do Canto
N. 488.661 - Nair de Abreu Ma- ques. .
e Mello.

cedo.

N. 488.664 - Rodoviário São Francisco Ltda.
N. 488.679 - Indústria e Comércio de Bebidas Panada Ltda.
N. 488.691 - Simlube - Sociedade
Importadora de Lubrificantes ,Ltda.
N. 488.902 - Indústrias Químicas
(Imperador» Ltda.
N. 488.903
Industrias Quimicas
Imperador» Ltda.
N. 488.930 - Walter Fernandes.
N. 489.083 - Mecânica Industrial
de Precisão Brasitalia Ltda.
N. 489.084 e- Walmex S.A. Indústria Química.
N. 489.085 - Mecânica Industrial
de Precisão Brasitalia Ltda.
N. 489.089 - Cajá Guloseimas
toitada.
N. 489.090 - Jap - Artigos japoneses Ltda.
N. 489.103
Transportes Aéreos
Marilia S.A. (T. A.M.» ,
N. 489.124 - Sarsima - Artefatos
de Cimento e Madeira Ltda.
N. 489.126 - Sarsima - Artefatos
'de Cimento e Madeira Ltda.
N. 489.132 - Emprêsa Rodoviária
de Alagoas Ltda.
N. 489.139 - Indústria de Artefatos
Plásticos ceely>5 Ltda.
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Preço: Cr$ -7
A VENDA e
Na Guanabara
eção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Nenda 1: Ministério da Fazenda
Faa Brasflia
Na -Sede do D.I.N.

MenOe-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

N.' 489708
Emprêsa Cinematográfica Arouche. S. A.
N. 489.714 - Jenaer Glastt erk
Schott Sr Gen.
N. 489.736 - Irmãos Cunha
Sales.
N." 489.737 - Comércio e Representações Hinanto Ltda.

N.° 489.738 - Annibal Santo-Sé
Passos.
N.° 489.740 - Bico' - Indústria e Comércio S. A.

N.° 489.749 - Utiljdades Domésticas Camposales Ltda.
N.° 489.768 -- Banco Económico de Crédito Sociedade de Responsabilidade Ltda,
N.° 489.770 - Importadora e
Exportadora Almada Ltda.
N.* 489.775 --7 Plastin - Comércio de Plásticos e Perfumarias
Ltda,
N.° 489.785 - Lana - Comércio e Indústria Ltda.
N.° 489.789 - Lr. Floriam:, Muniz de Albuquerque.
N.° 489.790 - Banco Monteiro
de Castro S. A.
N. 489.792 - Frigorifico Fluminese Ltda.
N.° 489.793 - Frigorifico Fin..
minese Ltda.
N.° 489.797 - Confecções Iracema Ltda.
N.° 989.820 - Intervox Indústria e Contércio de Aparelhos Elétricos Ltda,
N. 489.875 - Indústria Brasileira de Acumuladores Bedstone
Ltda.
N.* 489:877 - Cefisa Créditos
Empreendimentos, Financiamentos e Investimentos S. A.
N. 489.914
Fábrica de Discos Rozenblit Ltda. N. 489.929 - Green Cross S. A.
Assistência Médico Cirúrgica
Hospitalar.
N. 489.939 - Calçados Argel
Ltda.
N. 489.940
Carlos Ltda.

Calçados São

N.° 489.950 -- Lustres Porta.
guês Ltda.
N. 489.959
Eletro Elmarg
S.A.

N.° 489.466 - Editbra Mapa
Fiscal Ltda.
N.° 488.718 - Entregadora San•ta Cecilia Ltda. - Prossiga-seI
com exclusão da classe 50.
N. 488.484 - Molart, Fábrica
de Molas em Geral Ltda.

N.° 488.821 - Metalúrgica Nep-

tuno Indústria e Comércio Ltda.
N. 488.226 - Demeterco 81 Cia.

Ltda.
N. 488.304 - Jaraguá Administradora e Comercial Ltda.
N.' 488.307 - Espelhação Brasil São Paulo Ltda.
N.° 488.349 - Companhia Pro.
dutora de Vidro Providro._
N. 488.415 - Armando Soares
de Carvalho.
N. 488.416 - Armando Soares
de Carvalho.
N.° 488.679 - Klaussner & SilI va Ltda.
..
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N.° 488.688 - Res Acri/ S. A.
N.° 489.448 - Metalúrgica Mas.
Indústfias de Resinas Acrilicas.
ter Ltda.
N.° 488.692 . - Crescente S. A.
N.° 489.453 - Vatinga IndusComercial Importadora e Expor- trial S. A:
'
tadora.
N.° 489.479 - Regência ComérN.° 488.698 - Bochechin & CGS- cio e Importação Ltda.
ta Ltda.
N.° 489.480 - Panificadora São
N.° 488.732 - Companhia de Frutuoso Ltda.
Tecidos Orbratex.
.
N.° 489.501 -- Retifica e TécN.' 488.749 - Pronto Socorro nica de Motores Addar I:tda.
Dom Rosco Ltda.
N. 489.507 - Cerealista Fáti, N.° 488.750 - Sevan S. A. Ven- ma Ltda.
das e Administração de Bens.
N.° '489.508 - Confecções Ibra• 'N.° 488.755 - Pedro Dal Santo
him
Ltda.
N.° 488.758 -- Importadora de
N. 489.511 - Calçados Nivia
Materiais para Escritório Asite
Ltda. S.A.
N.° 489. -515 - Moinho Caucaiá
N.° 488.759
Norbrasil Mate- Ltda.
rial de Escritório S. A.
N.° 488.767 - Norbrasii MateN.° 489.517
Ghirotto & Cia.
rial de Escritório S. A.
N.° 489.534.- Aldo Sterpni.
N.° 488.768 - Norbrasil MateN. 489.563 - Bar e Mercadirial de Escritório
nho Fan Ltda.
N. 488.771 -- Indústria de N. 489.582 -- Café Puro IndúsMartelos Dikerto Ltda.
tria e Comércio S. A.
N.° 488.757 - Bar, e Café CoraN.° 489.612 -- .Gabriel Asfar.
ção Ltda.
N.° 489.617 - Indústria e CON.° 440.716 - 'Paulo Campos Laércio Naval Haja Ltda.
Telles.
N..
-- Promel - ProN. 457.241 -- Proba/ Comércio
dutos Metálicos Ltda.
é Indústria S. A.
N.°489.641 - Servenbrás
InN.° 468.459 - J. M. Trindade. dústria
e Comércio de Máquinas
N.° 475.806 - Bodegas y
'•
dos Saint Remy Sociedade Anô- Ltda.
nima..
•N.° 489.669 -.Em KopO Repr/eN.° 485.272 - Eletro Ferran- sentaçes Ltda.
N.°489.687 - Yoshinaga Prince
-gens Bandeirantes Ltda.
N.° 486.902 - Olin Mathieson Conipany Limited.
Chemical Corporation.
N.° 489.698 - Screen Gema Inc
N.° 488.440 - Empresa de Pu- N. 489.699 -- Screen Gems Inc
N.° 489.702, - ,Aktienholaget
blicidade Publiviária Ltda.
N. 488.459 -,Companhia Sisal Gylling & Co.
do Brasil - Cosibra.
N. 489.755 - Comercial e ImN.° 488.501 - Indústria de Te- portadora de Generos Alimentícidos de Algodão Furlanetto Ltda. cios - Foi retificado e publicado
N.' 489.101 - Difera/ Distri- o clichê em 24-6-61, da marca
buidora de Ferro Ltda. -- Pros- Condestável para os artigos' da
siga com exclusão dos artigos in- classe 42.
dicados pela Seção.
N.° 489.780 - Francisco fi ei' N.° 489.130 - Sarsima -'Arte- nado.
Virlato dos
fatos de Cimento .e Madeira Ltda. N.° 489.798
N.° 489.164 - Prodelec S. A. Santos.
Transformadores Retificadores.
N.° 489.812 - Laboratório LiN.° 489.166 - Manoel Abrantes sarb Ltda.
da Fonseca & Cia. Ltda.
N.° 489.863 - Natio Werneek
N.° 489.176 - Veh (B) Brielett Caminhões e Peças Ltda.
Maschinenbau.
N.° 489.906 - Erasmo José da
N.° 489.238 - Pioner Rádio Cunha.
S. A. Indústria e Comércio.
N.• 490.074 --- The Grapette
N. 489.296' -- Móveis Dovex Company Inc.
•
Revestimentos Ltaa.
N.° 40.117 = Confecções Via' N.8 .489.326 - Textil de Fibras zer Ltda.
Sinteticas Yasmina Ltda.
N.° 490.168 - Materiais ElétriN.° 489.327 - Textil de Fibras cos Crady do Braail Ltda.
Sinteticas Yasmina Ltda.
N.° 490.172 -- Emmanuel AhilN.° 489.329 - Textil de Fibras
•
•'
lefs Papadopou/os.
! Sinteticas Yasmina Ltda.
N.
489.331
Societá
ApplicaN.° 489.332 - Societá Applicazioni Gomma Anlivibranti Saga
zioni Uaninia Antivibranti.
N.° 489.340 - Birigui óleo -- S.p. A.
Biol S. A.
Diversos:
N. 489.359 - Indústria e Comércio de Produtos Alimenticios
N.° 474 832 - Florida Expresso
Fnjiya Ltda.
e
Turismo Ltda. - Prossiga-se
N. 489.375- Sazabras Importadora, Exportadora e Comércio substituindo a classe 56 pela 38.
' Ltda.
•
N.° 475392 - Bar Maria de Fátima
Ltda. - Prossiga-se substiN.° 489..381 - Republic S. A.
tuindo a classe 50 pela 38.
Indústria e Comércio.
N.° 486.182 -- MM - Comercial
N.° 489.386 - C.ibeinec S. A.
S. A. - Prossiga-se na classe 38,
Industria Técnica Metalúrgica.
N..° 489.391 -- Comércio de Ma-1 com exclusão de artigos indicateriais de Construções Guzzi Ltda. dos pela Seção.
•

•
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N.° 488.526 - ',traz Antônio N.°489.074 - .José Caseiro Faie
Soares - Prossiga-se com exclu- ria da Silva - Prossiga-se subse
tituindo a classe 50 pela 38.:
são da classe 33.
N.° 489.286- Decofar - Tin- N.° 489;075 -7 José Caseiro •Fa.
tas Plásticas S. A. - Prossiga-se -ria da Silva - Prossiga-se na clasna classe 38.
se 33.
N.° 489.288 - Decapar - TinN.° 489.193 - LaborteraPica ..tas Plásticas' S. A. - Prossiga-se firistoi
S. A. Indústria Quimica
na classe 28.
e Farnaceutica - Foi retificado
N. 489.598r- Tintas Diamante e publicado o clichê em 22-6-61
Indústria e Comércio Ltda. - da marca Labor Prossiga-s
com exclusão dos artigos exclu.
Prossiga-se na classe 28.
Casse 1.
N.° 488.287 - Fama Ferragens Más pela Seção
S. A. - Prossiga com exchisão
N. 489.291 - Francisco' Frida
das classes indicadas_pela Seção man -- Prossiga-se substituindo a
N.° 488.291 - Fama Ferragens classe 50 Pela 38.
N.° 489.467 - Editóra Mapa
S.' A. - Prossiga-se com excluFiscal Ltda. - Prossiga-se coai
são da classe 21 (parabrisas).
N. 488.334 -Janot Alves Boa exclusão do artigo indicado pela
Ventura - Prossiga_com exclusão Seção. EditAra Mapa
N..
'
de artigos da classe 8.
Fiscal
Ltda.
Prossiga-se
cora
N.° 488.341 - Companhia Pr o exclusãa
-mapas
rurais.
-dutoraeViPv-s
N.° 489.469 --- Editóra Mapa
siga-se com exclusão de artigos Fiscal
Ltda. -. Prossiga-se coma
indicados pela Seção.
exclasão de mapas rurais.
N., 488.715 - Auto Novidada: N.° 489„470 Editiira Mapa
Ltda. - Prossiga-se substituindo Fiscal
Ltda. .-* Prossi g a-se coai
a classe 50 pela-.38.
exclusão de mapas rurais.
N. 488.710 -- Lanches Santo N. 489.471 - Editâra Mapa
Amaro - Prossiga-se substituindo Fiscal.
Ltda. - Prossiga-se comi
a classe 50' pela38.
exclusão de. mapas rurais. N.° 489.819 - Studio-Gráfico
. .
Retocrorno Ltda. - Foi retificaRetificação de clichê:
do e publicado o clichê em 26-6
N 488.370'- Marca - -Provi.
de 1961 - Marca Retocromo Requerentee - Companhia s.
Prossiga substituindo, a classe 3 (iro
Produtora de Vidro Previdro
pela 25.
N. 489.565 - The Gilette Com- Classe '42 - Retificação clichê emi
pany - Prossiga substituindo ia 15-64)1. •
N.° 489.104 = Marca - A
classe 11 pela 48.
der - Requerenete - Jose Wila
N.° 489.493 - Ceráraica Sani- liam Marcondes - Classe 8 tária Porcelite S. A. - Prossiga Retificação clichê eme 21-6-61.
com exclusão do artigo 'indicado
N.°489.666 - Marca - A Voa
pela Seção.
Anostólica - Requerente --I
• N.° 489.727 ' - Raafat A. El-edil Nova
Nava Apostólica da .Arnée
-- Prossiga substituindo -a 'classe Igreja
rica
do
Sul - Classe 32 - Rea
11 pela 8.
tificação do clichê em 24-6-61:
N.° 386.695 -- Montecatini So- N.° 489.895 -- Marca - Emblea
ciciá Genera/e Per L'Indústrie mátiea
- Requerente - TecnoMineraria e Chimica - Prossiga- geral S. A.
Comércio e Indústria
se comexclusã o do artigo indica- - Classe 40
- Retificação dó.
do pela Seção.
clichê em 26-6-61.
N.° 453.250 - Comércio e In- N.° 489 645 - Marca Ton - Rea
dústria Sulanaar . Ltda. Fica ~reate
- Jon Indústria e CO4
sem efeito a exigência da fls. 27. mércia Eletranica
MeciNa 7 ca e EleN. 453.254 - Comércio e In- ~mímica Ltda. - Classe 8
dústria Sulamar Ltda. - Fica Retificação do clichê em 24-6-61.
sem efeito a exigência da fls. 11.
N.° 463.865 - Antônio Petrola
Exigências:
tl
- Fica sem efeito a exigência póN.° 463.914 - Banco Brasileirõ
blicada.
N.° 473.947 - Gear° Fortes 'Sle Escandinavo S. A. - Cumpra a
Cargueira - Fica sem efeito a exigência 'Fica sem efeito o
exigência anterior.
exigência publicada:
N.° 463.943.- Cícero Fortes de - N. 463.913 - Banco Escandia
Cargueira - Fica sem efeito a nava para a America (to SIA S. A.
exigência publicada.
- Cansara a exigência -- Fica
N.° 463.952 .= José Batista & sem efeito a exisela cia 'anterior.
Cia. - Fica sem efeito,a exigênN. 463.912 --sVanco Escandia
cia publicada.
•
navo do Brasil R. A. - Cumpra
N.° 464.067 - Fazenda de Tri- a exi gência - Fica sem efeito a
go Atlântica S. A. - Fica tem exig,énéia .anterior.
efeito a exigência publicada.
D ag DIVISÕES Ti
Andés EXPEDIENTESEÇÕES
11•1°.° 464.072 iria de Produtos Químicos Ltda.
(Republicado)
- Fica sem efeito a exigência publicada.
Dia 16 de maio de 1966
Notificaçaá
Panificadora
N. 464.166 Satta Candida -Ltda.
Uma,ves decorrido o prazo d'
N.° 489:073 -- José Caseiro Fa- consideração previsto pela art. 14 c%
ria da Silva - Prossiga-se subs- Lei n.q 4.048 de 29-12-61 e mais dee
dias para eventuais Juntadas de ree
tituindo a classe 50 pela 38.
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cursos, .0. do iniuo não tendo valido N.9 482.750 - Casa Damc.Zio - I NP .473.934. - ,Cctneta - São Paupacho de arquivalmento e deltermino,
en um
acio, s ão logo ex- Casa Daznazio Laticunos Ltda.
'19 Alnatgatas p;',A .
ql.
„
o,iaroSseguimento .clo.prixesSo„
pedidos d "Ic.‘rtificados' abaixo; •
41
'art. 117
- 474.907- - -á- JahOra - Irmãos NP 435.318
Gráfica Elenice Ltda.
• Cia.
el. .42.
51.9- 484.063 FaneiIncorporado-, aartpri.&
- Prossiga-se Impressos que .poderão
Deferidas
)
NP
475.196
ReviSia
:
CÓr
de
ser
das
classes
32
ra, e Administradora .cre Imóveis 38 - 49.
í
- Jornal dos Sports S. A.
Epaminonclas de Almeida ,--- Rosa
1.9 411.507 - FerraduraN.9
735.434
Can,- Nelson
1..
32.,
•
Plutte
Koecke
•
i84
_
class',ps .33 --/'3á
na, Classes '3,3
s0-te
da Sorteio Co
'
NP 475.596 = Poços- de Caldas n-=-- Co. - Aguarde -se.
1
Bens e Hil_• Gt.'Caf3
cl. • 38 - na - 38 &art.- 117'n.9 1.
Termic Ind. e CoRádio Difusora de Poços de Caldas NP 4E3.242
classe 33 e
.exclusão de panfletos
mércio Ltda. - Arquive-se.
Ltda. - el. 32.
Marcas 'Indèleridas
e for.-, eos..
,
N.9 476.886 - ess - Mess Cs- • N.9 473.330 - Dieta S. A. Produtos
- cl: 8.
N9
.672 - Venvinda - Edison
- Aguarde-se.
NP 455.256 - Santa Rosa - Lojas Ltda.
N.9 477.142 - SN - Verrerie 'Sou- Alimentícios
- el. .S2.•
NP 475.016 - Condoroil Tintas
Santa Rosa Ltda. - cl. 11.
• - cion
Neuvesel
Varrerias
Souchon
S. A. - Agua rde-se
N.9 456.3i55 - Supergloss
N. ? L3. 22 - Sanai - ConstruNeuvesel Richarme et d'Evian Reutas Supercor Ltda. -- cl. 11.
tola Sanai Ltda. - el. 16.
nis
el.14.
• Prorrogação -de Marcas
N9 457.692 - Elanco - Eli Lilly N.9 479.214 - Ltda
N 9 454.92'.7
- AdmiNobue MaAnd Co. - el. 3.
ral Corp. - el. 8.
gaoka
cl:
36.,
.
•
Foram mandados Prbrrogar as seNP 458.500 - Real Crobe NP 470.466 Breton Ind. e guintes
N9 463.852 - Rio Jornal - Pemarcas abaixo mencionadas:.
dro Pinto da-Mota Lima - cl, 32. Granja Guanabara S. A. - CL .19. Comércio de Produtos Alimentícios NP 731.110 - Trigueira Ind.
N.9 453.247 - Iracema - Jovino Patricio Ltda. - cl. 41..• N.9 451.29
CEC - Cia. Brade Bebidas e Pinheiro Ltda. - elas.. 11.9 480.349- Casa 111 de se
sileira de C^Ideiras e Equipamentos Batista de Lucena - cl. 41.
.42.
Cereais
Ltda.
41.
• Pesados ,- el.„11,
N.9 462.288
- Mercearia
11.9 734.957 - Fluxosedatina Regulador -Vieira - Laboratório Qui-.
NP 4qz. er ,- Walter Balsimelli - Pores Ltda. -,- cl. 41.
Exigências
mico Farmacêutico Vorps Ltda. d. 2
N.9 454.527 - Droga/azor - Dro- •
•
, .Têrmos com exigências a cumprir;
463.252
.Pabryon
Textil labor. Ltda. - cl. 3.
N.9 735.431
Flexylon - Isofil :Ricardo Samu & Cia. Ltda. -- junN.9 455.798
Silhueta A' . Caia
„Paulo, Abnu , a.' A.
cl. 2.3;
Cruz Papéis e"Vidros Ltda.
Tios Cabos e Materiais Iso- to à:marca ri.9 239.366.
.
N.9: '463.'592 - Rairnündo, FlarboSa S.
cl. 17.
lantes. -- ci. 8.
Matogrominex Mineração e Expor- 11.9 735.432
de pzus.
,Casa
Taity
.
'•
tação Ltda. - junto j. marca
Cruz Panéls e Vidros Ltda. -,c1. 18.
N.9 471.0tnGileta'cla Serra,
N. 9 466.224 - K1 Luz - Fábrica mero
. NP 73 5.433- .S1lhueta,
401 a62
Casa ea
Hilda cl.',Abrigo
.
, de Velas Marpol Ltda. - cl. 46.
çl.
,
NP 467.068 - Elixir Eupéctico NP 475.441 - Bregon Representa- Cruz Papéis e Vidres. Ltcla.'-'
. :NP 471.704. - ;Faria'Fana a:A.
11.9 735.989
Fábrica: Na
Gottas Vitalls
cle.. Tubos
el. 5. - Laboratório Químico Farmacêutico ções e Inip. Ltda.
11.9 476.722 - Winfield - Riggio Casa Granada Laboratórios Farrna472.519 - Freriamo . - : :Labo- Alfredo. de Carvalho Ltda. - cl. 3
céias e Drogarias Ltda.
el. 3..
ratoires Laracha Navarron
NP 467.211 - Simone
Miguel Tobacco Corp of New York Limited. ' N.9 , 736.828 - • Ferfarte
- Caia
Galdino
de
Oliveira
el.
41.
NP
477.903
•Estádio
• N 473.135 - .Colácet
Ciba
Mattoó Papelaria e Livraria Et. A. NP
468.928
Flexprint
&
Hoshino
Ltda.
anSociété Arnnyme
cl, 1. ' •
el. 1.
11.9 480: 779
N.9 .473.279 Cica -Cia. In- dara Associates Inc. - cl. 8.
Casa_ Editôra Vee- N.9 736.832 - Ferrarte - Casa
chi
Ltda.
dustrial de Conservas Alimentícias
NP 469.010 - Saturno - Gráfica 11. 9 485,316 -- Bar Santa Cândida Mattos Papelaria e Livraria S. A. Ciea - el. 41.
el. 3s.
Saturno Ltda. - cl. 38.
Ltda.
11.9 469.971 - Freddy • NP 474,157 - Barão de Monte San11.9 740.721 - O Domingo - Pia
Co-Damião
NP 485.317
Lércio de Confecções Freddy Ltda.
Ltda. - Bar e Lanches São Soc.
to - Bar e Restaurante Barão
São Paulo - cl. 32.
classe
36.
Monte Santo Ltda. - el. 41.
11.9 741.694 - ASB - Academia NP 486.500 --- Oliveira & Mulher
N.9 4711.373 - AMA - Ivatteucci
11.9 470.333 - Brasiliana - Sophie Ltda.
Scientifica de Beleza Madasne Cam& Arnadio Ltda. - cl. 5.
Dolega Dzialiewig
pos Ltda. - el. 48.
cl. 48.
11.9
486.503 -...,Rizoleo S. A. Ind.
N.9 474.963 - Fucoma - Paul NP 470.759 - Imperial - Ind. de Com . Agricultura.
Papéis Imperial Ltda. - el. 38.
Funke & Co.
cl.-1.4.
11.9 486.620 - Cerâmica Sanitá- Prorrogação de Sinal de Propaganda
NP 475.635 - Karrnia - Magazi11.9 471.163 - Manikraft - Ma- ria Porcelite S. A.
151.9 733.979 - Lambreta - Innone Karmia Ltda.
cl. 36.
11.9 486.647 - Max Eberhardt,
nikraft Ind. de Papel e Celulose Ltda.
emiti Societa Generale per l'Indus.
cl. 17.
11.9 486.648 - Max Eberhardt.
NP 476.410 Novosol-- Broniart
Metallurgica e Mecanica - cls.
NP 486.734 - Ind. de Modelos tria
Ind. e Comércio de Produtos de Tou11.9 471.351 - Octapressin - San- Mapema
1 até 49.
Ltda.
cador Ltda. - cl. 48.
doz S. A. 3.
• Prorrogação de Frase de Propaganda
NP
471.589
SS
Aplicações 11.9 4E8.769 - Padaria e ConfeitaN.9 •477:441
- LM '- Manoel
Kherlakian S. A. Ind. e Comércio de Técnicas Industriais Servo System ria Veneza Ltda.
11.9 732.652 - Cia. City a maior,
Ltda.
ci. 5.
N.9 486.891
Manoel José Tavares organização imobiliária e urbanbitica'
Calçados - cl. 39.
.
N.9 477.580 - Montreal - Monda América do Sul - Cia. City Pau119 471.825 - Neve Azul - DeltaPedro.
N.
treal Montagem e Representação In Sociedade Comercial Ltda.' --- el. 2. N.9 486.989 - Orlando Melani.
lista de Melhoramentos - cl. 33.
-dustrial
S. A. - el. 11.
NP 471.829-- Alabama - Ind. de Ltda.9 487.025 - Posto Jóquei Clube N.9 738.122 - Refresque-se com
&Yen EP Sevenap - The & yen 171i
NP 477.893: - Flelveki - Eletrô- Parafusos Alabama Ltda. - el. 8.
NP 472.484 - Mulher - Armando 11.9 487.156 - Caiçaras Hotéis e Co. - el. 43.
nica Helveki Ltda. - cl. 8.
Turismo Ltda.
Cabral Nobrege, - el. 32.
Prorrogação de Mui de Estabeleoé n
N.9 477.960 - Otolin N.9 487.307 - Fides Md
Chimicas Brasileiras S. A. - cl. 2.
.quina
s
mento
I
e
11.9 472.485 -- Icem - Icem
Ind . Acessórios Téxtets Ltda.
11.9 737.298 - Cia. Comercial de
NP 479041 *- Idka - Forneci- ,e Comércio de Estruturas e Má-- 11.9 487.466
Farmácia
N.
- el. 16.
mentos' Industriais e Representações quinas S.
CVB do Sul • Vidros do Brasil
N.9 472.583 - Brasilab - Equipa- Apareci da Ltda.
Fiar S. A. - c/. 6.
de Vidros do Brasil
NP 487.553 - Luiz GUllherme Comercial
mentos
Atômicos
Brasilab
Ltda.
cl,
14.
N.9 480.355 - Pavias
Pavias cl. 8.
•Gnocchi 85 Cia. Ltda.
Pavimentação Ltda. - el. 18.
• N.9 487.802 - Casa do- Médico NP 731.111 - Fonte São Fran-).
Tex Ovelha - Al- Ltda.
cisco - José Joaquim de Oliveira cle
N.9 480.461 - Café Sorriso - 11.9 472.659
berto Lopes - cl. 23.
Elmiro Rezende
cI. 41.
,
N.9 487.635 - Laboratório Farma- Cia. - cl. 43.
,N. 482.145
Joalu - Confecçães 119 472.734 - Cipa - Cipa Cons- cêutico Nata Ltda.
' 11.9 737.300 2-". Cia. Comercial da
joalu Ltda. - ci. 35.
.
trutora Imobiliária Paulista 13. A. N.9 487.742 - Porcelanarte 13. A. Vidros do Brasil CVB do Norte -4,j
el.
16.
Ind.
e
Comércio.
NP 482.149
Acar
Cia. Comercial de Vidros do 'Bruni
Metall:watt* Técnica e .Comercial Mar Ltda. N. 473.471 -,- Ortema - Ortema NP 487.873 - Ind. de Tecidos Re14.
lany/
Ltda.
el. /1.
Organização 7‘cn1ca de Eletricidade
NP 740.099 - Galeria das LOW*
N.9.487.998 - Laboran Franco ve- -- Galeria das Lonas Ltda. • NP 482.388 - Cereja - Inas- e Máquinas Ltda. - d. 8.
Iria e Comércio Ting Ltda. - elas- 11.9 472.983 - Veloz - Industrial les Ind. Química e Farmacêutica S.A. 12 - 22 - 7- 24 -- 23 39
Japs Ltda. - cl. 21.
NP 487.918 -- Comercial e Impor- -30-21-34- 36 - 40.
Ile 41.•
"
11.9 -473.047 - Star - Rubino de tadora Barbo Ltda.
N.9 483.150 - Lady - Scala EdiReconsideragdo de Despachos
Oliveira
S.
A.
Ind. de Papel e Pa, NP 487.943
Petrominas
Ora e Propaganda Ltda. - .01. 49.
38,
leo Minaz Gerais S. A._
NP 483.593 - Rochedo
A
Noiva Tapeçaria Ltda. - na ro4,..
Im- palão'.....-cl.
N.9 473.211- Ativa - Irmãos N.9 487.516 - 'ambularia Leão Consideração
pério dos Filtros Ltda.
cl. 15.. Cunha
do despacho que deferia
el.
48.
Ltda.
Nome Comercial Deferido
o têm° 396.215 marca A, Noiva
11.9 473.238 - Café - Society -•
11.9 484.846 -- Importar Lup. e Nego acolhimento ao pedido de re.
Soares Portes- cl. 41.
brP 473.228 - Tinturaria • /Às- ~Ilido
consideração e mantenho o deferiExp.
11.9
473.544
SEM Contaihed - 11.9 de Aparelhos Ltda,
raparia Cruzeiro do Sul O. A. mento
recorrido. Recorrente não ten
737.642
17nilever
Limited.
turariel e Estamparia Cruzeiro do -Cebeo S. A. Engenharia e Indústria NP 741.794
registro de marca na classe 38, ni6
Sapataria
Gambier
cl.
8.
ta S. A.
art. 109 n.9 3. podendo portanto impedir a concesn
Ltda.
de Estabelecimento Deferidos
N.9 473.594 - GII - GM Ind. e
são do direito aqui pleiteado.
Diversos
; N.9 473.241 - Casa Santa Isabel Com. de Metais e Materiais Plásti- •
Sequeiros Lopes 8; Cia. Ltda. -4
Lazaro Aiub Rijjar - classes 12 cos Ltda. - cl. 1.
N.9
- LabOratdri0 MerceZ na reconsideração do despacho qual
22 - art. 117 n 1' sem dl- 11.9 473.621 - Bssa Nova - Bar Ltda.306.054
,Arquive-se.
,
deferiu
o térmo 389.508 - Pedida
rptto ao gênero de entu4asiO de teLanches Bana Nova Ltda.
NP 341.778 - Engarrafamento Pi- de reconsideração improcedenbew
Ma da alam 33, • at,
ta Ltda.- Torno sem deito o des- Mantenho o despacho recorrido,
'
•

a

•
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação leito de aeordo som o art. :26 do Código de Propriedi.de Industrial:
6 29 Da, data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr bo prazo para o deferhnento do pedido, durante 30 dias
ipsderão apresentar suas oposiçAss ao Dcpariament. Naclonal da Pro priedade latiu:Dial aqueles que se julgaraa prejudicado.
•

TERMO N9 136.708
Data: 23 de fevereiro de 1962
N.V. Philips'Oloellampenfabrilien —
Holanda.
ndo: "Aperfeiçoamentos em ou
34.auvos a processos de fabricação oe
t...)cos de maquina !atente".
Pontos Caractertsticos

1 — Aperfeiçoamentos em ou retaLios o. processos de fabricação oe
es maquina ist.aine por maeo
kik! una MOtae prensou° que e ou:~
emetro-clepoguçao soo soma de um
negativo de alsco de 'oca provido the
ionograma, gravado soore este diretamente por CUSpOdUtIVO8 IneCaniCOS, Mn/eterizados pelo fato es, &Obre o =•
genro, que e labricado a. partir do
u...qco de ioda por eletro-deposição e
deste separado, depositar-se uma camada metálica micro-cristalina também por eletro deposição, com espessura variando entre 1 e a. part..
de um banho de metalização polida
com poder cio enchimento.
2 — Discos de gramofone, providos
de fonograma, caracterizados por serem fabricados ds acórdo com o processo reivindicado .no ponto 1.
3 — Processo de fabricação de discos de grniofone, substancialmente
organizado conforme a descrição aqui
feita com referéncia ao desenho
*sexo.
Prioridade: Holanda, em 27 de fevereiro de 1961, sob ri.. rama.
TERMO N. 131-386
De 2 de agôsto de 1961
Requerente — Ciba Société
Jay= (em alemão Ciba Aktien,geaellschaft) Basiléia, Suíça.
Processo para a preparação de
/sovas composições aperfeiçoadas
alimentícias e bebíveis para animais.
Pontos característicos
1" Processo para a preparação
de novas composições aperfeiçoadas alimentícias e bebtveis para
animais, caracterizado pelo fato
de produzirem unia melhor consrersão do alimento, nas quais um
nóvo éster de ácido 17 alta R 18
alta hidroxi 3 opl alololoimbano
16. beta carboxilico eterificado, na
posição 18, com um álcool de natureza alifática, no qual R representa hidrogénio, alcoxi inferior
ou ciano, um N óxido dos mesmos
ou os sais dèstes compostos é misturado com um material usual de
alimento ou bebida para animais.
2' Processo, de actirdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato
de ser usado um composto do tipo
definido no ponto 1, conjuntamente com um alimento sólido.
3' Processo, de acórdo com
qualquer. uni dos pontos 1 e 2,
¡caracterizado pelo fato de ser.

usado 0,000005 a 0,1% de uni comPosto, como definido no ponto 1.
4." Processo de acórdo com
qualquer um dos pontos 1 a 3, • caracierizado pelo fato de ser usado.
de 0,00001 . a 0,025% de um composto, como definido no ponto 1.
5. • Processo, de acórdo Com
qualquer um dos pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato de ser usado
de 0,00001. a 0,001% de um composto, como definido no ponto 1.
6.• Processo, de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado pelo fato
de ser usado de 0,000005 a 0,1%
de um composto, conforme definido no ponto 1,. conjuntamente.
com um veiculo liquido.

uma das posições 5 ou 6 representa hidrogénio ou um radictdi
atedia inferior.
10. Processo, de acórdo com
qualquer um dos pontos I a 7, caracterizado pelo fato dos compus-

.us de fórmula 1:

racterizado pelo fato dos Composde fórmula 11 mostrados nó
ponto 11 ou seus sais de adição
tos

de ácido serem usado como o In,
grediente ativo, na qual fórmula
R3 representa o radical (CnII2n)
OH. n é um número inteiro de 2
a 7, sendo 18-0 átomo separado do
grupo hidroxila por, pelo menos,
2 átomos de carbono e m e 114
serem o significado dado.
13. Processo, de arauto com
qualquer um dos pontos I a 7,

caracterizado pelo f^to dos COMIfórmula 111

pastos' de

7.• Processo, de acórdo com
qualquer um dos pontos 1 e 6, caracterizado, peto fato de ser usado de 0,00001 a 0.001% de um
composto, conforme definido no
Ponto 1.
8? Processo, de acôrdo com
qualquer um dos pontos 1 a 7,
caracterizado pelo fato dos ésteres de ácido 18 alta hidroxi etc?Meado 17 alfa alcoxi inferior 3
sai aloioimbano. 16 beta carboxilico, N óxidos ou os sais dèstes
com p ostos terem usados como o
ingrediente ativo.

seus N óxidos ou os sais déstes
compostos serem usados como c
ingrediente ativo, em cuja formula R1 representa mu radical aicotia inferior, Jubslituida ou insubstituida, 112 representa alcoxi
inferior ou dano, 113 representa
um ratlictd alifático substituido
ou insubstituido, R4 a 116, cada
mu, representa Uni átomo de hidrogénio, um radical hidrocarbonetado alifático, um grupo hidraxlla eterificada ou esterelficada.
9.° Processo, de acórdo com os um grupo riarcapto eterificado.
pontos 1 a 7, caracterizado pelo ilm grupo nitro, omino e ou intfato dos compostos de fórmula
lógeno alcoila inferior e dcis dos
radicais R4 a 116 em posições
adjacentes podem representar
conjuntamente, também, alcolleno
inferior dioxi e 117 em uma das
posições 5 ou 6 representa hidrogénio ou um radical alcofa inferior.
11. Processo, de *cardo cota
qualquer um dos pontos 1 a 7 caracterizado peio fali dos compostos de fórmula
•
ft
A

seus N óxidos ou O/ Sais Astes
compostos serem usado?' com o
ingrediente ativo, na que fórmula
111 e 113, cada um repre ente um
radical hidrocarbonetad i substituído ou insubstituldo cl . natureza nlifática, 112 renresen a hidroirénio, nlcoxi inferkor -u dano,
115 e 116. cada um, reprt ;ente tmi
Átomo de . hidrogênio. nu i radical
bideocerboneta ti o nU fál co; mn
arnno bidroxila eterificn 'a ou Ci.
teri tictula, uni grupo mercanto
terificacio. um grupo nu t o. omino
e ou upi haldttenn Meoil inferior
e. dors dos radicais 114 116 nas
TwioÃos ndlneentes nod mi. conjuntamente, rep resentar tOmbéni.
alcoilkno inferior dioxi e 117 em

12. Processo, de aciirdo com
qualquer uni dos ponios 1 a 7, ca-

81, '

e seus sais de adição de ócido serem usados como o ingrediente
ativo, na ima/ fórmula m é uni
número inteiro de I a 7, 3, um
miinero inteiro de 1 a4exé2
nu 3, os- Utuntoa de ris1/44 .n i ns adjacentes ao grupo fesH2v1 si•ndo

separados por. pelo monos, 2 átomos de carbono e R4 representa
alcosi. contendo 1 a 4 átomos de
carbono.
14. PrOCeSSO de acárdo com
oualotter uni dos nonios i o 7,
caracterizado pelo fato do 18 elti

O meti) reserpato ntet t licf, ou seus
sais de adição de Árido serem
usados como o ingrediente ativa
15. Processo de nedrclo com
qualquer uni dos pontos 1 a 7,
caracteriudo p elo too d . 18 epi
O etil reçernato met11 ; cri ou seus
sais de adição de Acifb serem

usados como o Ingrediente ativo.
18. Processo de oreirdo com
qualquer' um dos pontos 1 a 7,
caracterizado pelo no!. fato do 18
epi 0 n propil reserreito metillico

ou seus sais de adição de ácido
serem usados como o ingreidente
ativo. •
17. Processo e :Wird° com
1 amilmier um dos pontos 1 a 7,
caracterizado pelo 'ato do 18 epi

sarios
sO
euis op

niatometllteo
de iriein
dpile adido

serem usados como o ingrediente

fj31,

ativo.
Finalmente, a delimita/te ra.
vindica. de steórdo com a Cnnvena
elici

,-41*
si7

Tnternacional e de con rorml-

dado com o artigo 21 do Código
d.e Pronriedede Trulosr etsi l . a orlo.
* i dade dos corresrinnde-res nedIdos, dennsitodos Til ne ." .1 !etid •
de Paten tes dos r.g.tnflol Poidod
da Am a*len do Wort n . em 2 de
n erAcfn de via& 5 0., 1...4.m dó
loa°. 5 d. In neirn on /0 ". 111 de
•
da iont , e 'e os. im..tr, oè
9nnj. sob ne .nq. 4re ef. Pri JOth,
011 007, Vin 320 e 112.751, rek-

ou seus sais de adição de Acido
serem usados como o ingrediente
ativo, em cuja fórmula 113 mirecanta (CnH2n) - H, cada um dos
símbolos m o n representa um
número inteiro de 1 a 7 e R4 representa atensi, contendo 1 a 4
átomo:: de carbono.
pectivamenie.

n
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Termos

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 14 DE MARÇO DE 1966
, •
. Térmcs

Marcas _,. Classes' I
a
I

1

.

Registros

729.880:
729.881
739.882
729.883
729.834
' 729:522
-729:923
729.924.
- 729.932

Marcas - Classes

I

Porcellana P. Mauá
,15
Porcellana P. Mauá - 8
Meta'úrgica Faulhaber S.A.
Mef asa
'7
Mefasa - 11
Aminocardio
3
•
Gripcilin - 3
Ioda10/1 -- a
Figurativa
6

Registros __
! • .
-.--I,

326.937
326.938
326.939
326.940
326.941
326.942
326.943
326.944
326.945

326.843
1
M. Hohner - 9
.86.130
326.849
Ambiran - 3
307.325
326.850
8
Dynar
414.437
326.851
Cerâmica' Coroa' - 15
426.1,25
36.852 --Realce
36 .
438.557
326.853
438.48 3,, Rápido Rodoviário Ruas S.A. - 33
326.854
Casa Veiga - 8
442.134
• 326.855
• 452.102. Agfa 2- 18
Rio de Janeirb,-, -e=de marco' de 1966.
326.856
462.102 • Cirei . S.A,
326.857
, 467.-368 - Florette --- 39
CERTIFICADOS. EXPEDIDOS -E1V1 17 . DE . 'MARÇO. DE 1966
326.858
Organon ---: .41 . .. .
.4E8.943
326.859
; 487.538.Emblemática ......'
326:869 .,.
'Sinale.° -. •41
•492.257
''Regiatroa
326.861.
., .
Mv& --, 41
512.429
326.862
C/3 Concretii -' 19
560.878
•
.
326.863.
Oficinas Discopa - 6 - 8 - 11* ,r- 21 e- 33 ....
577.626
326.364229.155' É. Sceraleekeri .. _17
326.946
•
•
Balcão
das
Canetas
12
•-630.080
Combeeê -- 3
n. 326.865
326.947
• 404.453
Camelo - 36
650.760
326.865
Casa Ibéria
326.948
414.015
23 - -- 36 e 37
Eufarma - 1
•
678.075
326.867'
Columbia
435.114
326.949
8•
••
Prenatol
3
678.593
3
326.868
326.950
'
550.129
Vasicor
São Fernando. - 41
680.548
326.869
Cavamon 3
-326.951
550.130
41
691.526
Livre
_
326.370
326..952
593 184
Candiela
2
Sudeletro S.A.
696.683
326.871'
Q Boa
326,953
596.186
2.
697.833 . Testigal - 3
é
•
326.872
Cia. de Cinemas Sul Mineira - NC
712.152
326.954
698.160 Pecto 6 - 6 - 8 - 11 - 21 .-. 33 - 39 e 47
325.8'13
/19.262
Rhinomide
326.955
Kabala - 32
698.5E4
3
326.874
U9.995
Quem não registra não é dono
Cata Menezes -21
33 .,
326.956
• '701.565
325.815
.730.016
Sportsman
701.618 •Fluminense - 41
8
326.957
326.876
730.035
Motel
326.958
33
' 701.633
Argos - 23 • '`
730 013
Castelo do Bastos - 42
3g6.959
702.230 Veja Primeiro - 5 - 6 -- 8 - 9 - 10 - 11
730.071
Terminus - 41
226.960
12 - 13 -- 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23
Prular
739.072
- 24 - 25- - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
1
326.961
730.073
Perfeitos
326.962
-31-34-35-36-37-39-40 •
44
326.877
730.074
48 e 49
Tecelagem de ' 'Sela Sta Therezinha
Sede,
326.878
Jeca Tatu - 42
dade Anônima 22
702.431
326.963
Castor - '46
733.075
702.990 1 BoreEnox -- 46
326.964
I ' 326 879
730.931
Ko-Ki-Té
•42
326.965
326.880Café Lydia .- 41
705.617
730.081
Stibo-3.
326:966
João Dierberger
7
326.881
705.629
730.685' Cisne Branco
42
326.967
326.882
'703.050
Palácios - 16
'730.087
Fontoura - 1
326.968
Hiposerpina - 3
326.883
706.633
730.088
•
Fontoura
2
Projson - 8
326.969
710.845
1 326.884
730.089
Fontoura - 48
711.311
Delta - 47
323.685
326.970'
730.090 • Instituto Medicamenta Fontoura S.A. - NC • •
• 713.345
Gastai S.A. Com. e Ind.
326.971
326.886
.
730.091
Fontol
é
melhor
e
é
nacional
716.180 Founderz - 1
326.887
326.972
730.093
Fontobroino
3
716.181
Wallpol - 1
- 326.973
326.888
739.094
Anne
Madeleine
24
716.182
Plyamine - 1
325.889 • 326.974
730.095
Produtos Farmacêuticos Pharmoygea
Fabrez -- 1
• 716.184
326.890
326.975
3
..
730.168
Camelia
2
718:102
Siracusa - 6
326.891
326.976
'730.109
Camelia
3
718.635
Café Indio - 41
326.977
326.892 '-733.127
Carapina
17
722.249
Ovalo - 38
326.893 .
326.978
730.128
Meteor
17
722.250
Ovalo - 1'7
326.894
326.979
730.131
Acec - 6
_722.361
Laboratório Galdino. - 3
326.895
326.980
-730.132
Acec
-6
- 123.034 Kem-Tone - 8
•
32266.6
3 .88997
326.981
. 730 142
Conticafé -, 44
723.149
Ataco - 33
326.982
730.143.
'723.940
Conticafé
22
Cinema em. relevo - ' 32
326.898
326.983
730./44,
725.657
Holiday - 42 •
Conticafé - 4
326.899
326.984 • ,
730.147' Contibrasil *- 4
726.669
El Solitário - 1
326.900
326.985
730.148'
'728.044
Contibrasil
44
Casa das Linhas - 42
1
326.901
326.986728.121
- 730.149
Contibrasil - 35
Jun-Col - 31
326.902
326.987
728.138
Cacec
41
Relia - 41 .
730..50
326.903
326.988
_728-.156
739.260
Gemey - 48
Swallow
Brand
2
326.904
326.989
728.2'74
.730.261
Flamenol - 8
Millers
Falis
Tools
61 326.905
226.990
'728.472
750.263
Excelsa - 48
Hypotensor Cathedral - 3
326.906
326.991
'72,8.660. Strofopan - 3
•
730:306
Risel
33 326.907
326.992
728.667
Catedral - 44
730.326
Folha
.
do Povo - 32
326.908
326.993
728.668
Catedral - 46
730.360. Mono-Cushion
39
326.909 ,
326.994
728.755 0 Povo - 32
730.361
"C"
41
326.910
326.995
'728.782
730.405
Antetireobiol - 3
Jacto - -17
326.911
326,996
.
128.997
730.420
Beija-Flor -, 49
Scliott
&
Gen
Mainz
14
326.997
326.912
729.016
730.423
Eusthenil - 3
Forte - 48
326.913
326,998
729.283
Do if.) - 42 730.424
Palácio
46
326.914
326,999 .
729.294
Sarkis - 43
730.425
Veleiro
46
3269.15
• 327~
729.345
730.426
Copalite - 1
Leite Facial Mallbú - 48'
326.916
327.001
729346
Lubrex --, 4 730.437
Defumador
bem
com
Deus • 2
326.917
327,002
729.358 Super , Kern Tone Applikay
730.459
Philips
38
326.918
1
327.003
739.559
730.460
D - 6
Philips - 1
4
326.919
326.604
)729.588
Estoril -, 41 .'
730.461
Philips
13
326.920
327.095
729.569
Estoril =-: 41
38
730
46::,
Philips
326.921
• 327.0:6
729.617
730.463
Ritz -- 44
Philips
5
326922
327.007
729.626 - E. G. B. ••-. 38' .,•
. 730:464. Philips , - 9
326..923
,327.098
729.629
Mobra • '-'1.6 , ,
'
730.465
Philips
15
326.924
327.09
, 729.630
, 730.466' Philips - 32
, , Mobra - 25
326.925
327.010
,129.631 . Mobra - 33 : 730.466 .Philips
20
.327.011
729.634
Filepo -, 22 --- 23 - 24 --7- 36 - 3 7
730.47/
Filmtab
1
, 332266.992276
327.012
" 729.635 Ramos 'dê Azevedo
• 730.472
Filmtab
16
3
326.928
.327.013 '
• -729.636
730.474
Ramos de Azevedo - 25
Flores
de
Talavera
326.929
48
1327.011
- 729.637
Artica - • 17
- . 730 478
Admira! -'6
326.930
327.015''
729.638
Severo Villares ,-- 16
730.479
Silatex
10
a
a
326.931
327.016
729.679
Anti-Seize --, 47
730.480
5.2onarch - 39
.
327.017
- 729.632 Emblemática - 41 730.481'
Stewart
Warner
• •
332266:9933.j
327.016
729.683 - Viscostábil - 47
730.482
Para Levar, a, dona de casa é a pessoa mais
326.934
- , - 729.632
Nho Quim - 42 ...
•
importante
.do
mUndo
,
48
"
326.935 .`
327.119 ,,
723.833
Calcene - 1 ,
326.936
t' •

f
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MARCA S DEPO!SITADAS
I

Pabileaolio teta eia aridrdo ama o art. 130 do :Migo da Propriedade liadi mal. Da data da pubbeimilio começara
lálnet o prazo de 03 dias Para o deferimento do pedidi. Duram* essa prazo pode *o apresentar suas opusiolas ao Departamanlia
Nnolona1 da Ptsprledade ladusulal aqueles no se
arem Priliudiaad i ama 111 inisemielie da ~atm raquerets
aeelt

Termos na 727.603 a 727.606, de

adubos artificiais para o se 0, álcali.
Termo n.• 72; 612, de 7-12-65
para esporte, miniaturas de ttensificiii
para fins agricolas, bacterici ias, ceras
Record S. A. Confecções T, tis
doma:tinos, máscaras pane esporte, na.
para enxertos. cianamide le cálcio
Silo Paulo
dadeiras, redes para pesca, tamboretes
como adubo para o solo, de umadorea.
'e vara* para paca
desinfetantes usados na agi cultura e
Termo
n.• 727.617, de 7-12-65
a horticultura, escórias bá icaa para
`1)ARUEL
Argos induzir:ai S. A.
adubos,
essências
para
rata:
taxar
ufSão Paulo
tadustria Brasileira- ania e plantas daninhas, e tratos de
glosai* para 1:ns horticolas, fertilizanA METRO OU Cçairee...
• Classe 46
tes para o solo, formicida, g . ano, insePara distinguir: Artigos • preparações ifugos. massas .para enxerto: pastilhas
CICIIADO SE É
para conservar. polir e limpeza em rara destruir -insetos, prepan ções para
DEU 311RaAR0039,
geral, a saber: algodao preparado para preservar o solo, preparações para deslimpar metais e ezóveis. and, amido truir brido& hervas e pia tas dana
Cases: 23 e 36
sai da Primam e Ultramm para la ohm. sais para fins agricolaa sias para
Expressáo d propagam&
validaria. alvaiade, abrasivos quando fins haticolas, substancias quiniaas
para limpar e polir: céra para assoa para destruir insetos, hervas e plantas
Termo n.• 727.618. de 7.12-65
Bios. composições para Limpar magia daninhas venenos contra i vermina,
Polikraft — Sacos Multifolhados de
sismos, carbonato de potassa. céu para
venenos para insetos e vagos
Papel Ltda.
Cla se 36
lavanderia; detergentes, extratos de
contra lagartas
Para dista :uir: camisa
rdin pauto
and: flanelas preparadas para 'limpai
Classe 1
Termo n.• 72 .613, de 7-12-02
metais e móveis. fécula para tecidos Para distinguir: Absorventes acetona.
boiavam goma para lavanderia e lava ácidos, acetatos. agentes qui: ricos para Kibon S. A. (In astrias Armenticias)
Sã( Paulo
dar& graxas para calçadoa liquido, pa o tratamento e coloraçáo de fibras, teP9LIKRAPT
4"A~
lal
te tirar manchas e branquear roupas; ciuos, couros e celulose; ati
alIndustrie
Brasileira
óleo para limpeza de canos: pomadas bum:na. aluoien. a /Marie, alpara calçados, pasta para olir, prePa vejantes industriais. aluam: em pó.
Classe 38
ridos auimicos para tinturaria e lavan amoníaco, antaincrustantes, ai-oxida:a
Para distinguir papéas e setas arteiro
daria próprios para tirar manchas de tes, anti-corrosivos, anti-detor miai, azotos: álbuns em branco Wocos de paroupa. preparados para lavar. pós 1. tatos, água acidulada para comutadopel, cadernos escolares, carta°, cartobrunir metais: soda para lavanderia, sa. res, água oxigenada para fi, industrilina, caixa de papelam.copas de papel,
bão em pó. sabão comum. saponáceos ais amónia; banhos para ga vanizaçâo.
renbalagens de papel e papelão forma*
saltam de soda silicato de sódio& soda benzinas, benzol. betumes, 'carbonato
se 41
ribas de papel. guardanaos de papel,
cáustica; tilolo de polir velas
de sâd'.o, de potássio: cal v carClasse 41
vões, carbonatos. catalizad2 as, celulo- Ira distinguir: sorvete enriquecia, toros em branco, papel almasso papel
com choc late e malte
crepon. papel de recravar, papel de
Alcachofras. aletria, alho, aspargos, se. chapas fotográficas, ccmp sições, exembrulho, papel para desenho, papel
açúcar. alimentos para animais, amido. tutores de incêndio, cloro, corrosivos,
Termo n.•
'.616. de 7-12-65
higiênico papel impermeável, peai abo&
amendoas, ameixas, amendoim, araruta cromatos, corantes, creosoto: descoran(Pro ogaçáo)
de papal° e soes. de papel
arroz, atum, aveia. aveias, aze:te azei- tes desincrustantes, dissolve item emulWalita S. A El-ao-Indústria
tonas banha, bacalhau, batatas, balas sões fotográficas, enxofre, rer..esmal.
Sõ Paulo
nano n.• 727.619, da 7-12-65
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha. tes. eestearatos: feno!, fia i a sensibili(Prorrogaçáo)
café em pó e em grão, camarão. canela zados para fotografias, fiar lorea flui'alias Nenfeli S. A. ahistrla e
em Pau e em pó. cacau. carnes, chã. dos para baios, bemol tos dos lados.
Comérdo
caramelis . chocolates, confeitos, cravo traia, fósforos Industriais fluoretos
Paz2o
cereais, paninho, creme de leae. cremes hari-ntes para solda; ga: anizadores,
alanenticIos, croquetes. compotas, can- gelatinas para fotografias e pinturas
gica. coalhada, castauha, cebola, condi- glicerna: hidratos, hidrosull tos: itaperPRORROGACRO
mentos para alimentos eolorantes. meabilizantes. ioduretos la as; massas
o n
• JUNE
chouriços, dendê, doces, doces de fru- na:. pintura, magnésio. azar fido, nitraIndustrie Brasileira.
.ecSçAs,
C,
tas. espinafre essências alimentares, em- tos. neutral :adora. nitroce dose: propadas. ervilhas. euxovas, extrato de toè. oxidos. oxidante. óleo para 1 'atura óleo
(.1.4..e 13
mate, farinhas alimentícia, favas fé- de ladiaça. produtos quimic a para im)4) 4
Adereços de metais preciosos -semiculas, flocos, farelo, fermentos. 'cila° pres.o, potassa industrial, papéis ha-reclusos e scas imitações adereços de
6Y'ç)
Lgos frios. %Inas sêcas naturais e cria. liograrcos e prellocopista p iiculas senpreciosas e suas imitações, adorpedras
síveis,.
papéis
para
fotogral
as
e
análiBalizadas. glicose, goma de mascar, go:
4?0'
nos de metais preeosos, semi.preclosos
duras, grânulos. grão de Mc' gelatina ses de laboratório.. pigmeu ss. potassa.
0,j)
e suas Imitações, al:anças, anéis, artigoiabada. geléias, herva doce berva Pós metálicas para a compo Iças de tingos de 'amasia de metais preciosos.
mate. hortaliças 'agastas. linguas leite tas preparaçõee para fotogr fias, produasse 8
balagandans de metais prciosos ao
condensado. leae em pó. legumes em tos para raquelar, prateai e cromar
Frase( : propaganda
semi-preciosos bandejas de metais pre.
conserva, lentilhas, linguiça louro, a as: Produtos para druir Untas .prussiatos
do neutro.
ciosos. berloques de metal prec osos,
7.615, de 7-12-65
Termo n.•
ias alimenricias. mariscos, manteiga. reativos. removedores. sa
sa
brincos
de metal precioso ou semil*, salicilatos secantes, k bilizantes.
.
Gráfica,.
Jogos
e
Coluna
S.
i
margarina, marmelada macarrâi, mas'diletos, soda cáustica, sol Via quinapreciosos. bules de metais preciosos,
selados
sa de tomate. mel e melada. mate, mas- cas de aso industrial, asais estes, sulfacarteiras de metais preciosos, colares
sas para maigaus. molhos, moluscos
o Paulo
s. tetas- em pó. liquidai sólidas .ou
de metais preciosos ou semi-preciosos.
mostarda. mortadela, nós moscada, no- ta
pastosas para madeira fe ro. paredes.
contas de metais precaxma, copos de
zes. óleos comestiveis, oshas, ovas construções, decorações, co ros. tecidos.
ciosos, diamantes blidados. Po de ouro
pães, paios pralinés pimenta, pós para fibras, adulas.. barcos e v !cuba talco
.COLC UMA
fio de prata, fivelas de metais Preciopudins, pickles, peixes, presuntos. paInditstri a Brasileira sos.
industrial &net, verniz s, zarca°
cafeteiras de metais prec:osoa. jóia,
tês. pett-pois pastilhas. pizzas pudins:
lóias falsas. lantejolas de metais pre:remio n.• 727.614, d 7-12-or
queijos, rações balanceadas para aniciosos, medalhas de metais preciosos
Malharia bina I :da.
mais. regueirões, sal. sagil sardinhas.
asse 49
sanduiches. sorvetes. suei de tomate e de
Para, distinguir: fogos, brinquedos, paia semi-preciosos e suas imItacties. palitos
Sâo Paulo
frutas, torradas tap.oca. taraaraa talhasatempos e ai gos desportivos: As- de ouro pedras preciosas Para 16 1a% Pe.
rim, tremoços, tortas, tortas alara alitomóveis e vele !os de brinquedos ara dias semi-preciosas para 14Sia oirulas
mento de animais e aves, torrões
mas
de brinque a baralhos, bolas para e imitações de ,pérolas. pratos de meKAUIARIA
todos os espoa s, bonecas, árvores de tais preciosos, serviços de chá e de cala
toucinho e vinagre
LTDA.
natal chocalho discos de arremesso de metais precipsos, serviços de licoe
Clame 2
l assPortiSaa fig% as de aves e animais- de metal precioso. serviços de rafemos
Substâncias e preparações químicas!
'jogos de armai Jogos de mesa, luvas de metal precioso, serviçal de saladas.
Nome comerei: .
usadas na agricultura. 'à saber: adubos.
7-12-65
Chimica Baruel Ltda.
São Paulo
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MARCAS bEPOSITADASs
Publicação feita de acordo com o aft: 130 do Código da propriedade -Induatrial. Da data da publicação -começará a

;

, earrer o piam> cie 00 dias para o deferimento do pedido. Durantii éssa prazo poderão apresentar suas opesiçoesi soí perartamenta
. -Nacional: do• Propriedade Industriai aquele sue se julgarem 'prejudicados com á Concesão do registro requerido
. „

• de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talieres de
metais- preciosos, turibulos de metal,
Ormalinas lapidadas 'e vaso de .metais preciosos
Têncan nfi:727.620., de 7-12-65
• Iiiihistrias, 'de Chocolate Lacta •S.'A.
•, São . Paulo •

liflORROGA0i0
A.'C T A
Dietteln pla Brasileira
Classe 2
Carrapaticidas. desinfectantes: embrocações para animais, farinha de ossos.
medicamentos para anima:s, aves. preparado ai eprodutos instticidu, parasiácidas. remédios Para fins veterinários,
•
: sabões veterinários e des:nfetàntes„,sais
veterinários e. desinfetantes. Sais veterinários, vacinas para aves e animais.
sais minerais para f:ns veterinários, pomadas uso veterinário, verraiitelas uso
• veterinário, desin tatantes e veterinários
Teimo n 9 727.621, de; 7-12-65
Indústria . -e :Comércio de Artefatos
Cburo • e Borracha ''"13Ola Branca" Étda','
São Paulo,

pneumáticos,. suportes de câmbio, sanfonas de,Spartidas„ saltos, solas e' solado:
de borracha, surdinas ' de borracha para
aplicação •'aos 4i0i telegráficos e telefts
nicce...„'traVadores '• de porta,.. • tigelaS.
1:geias:tampas de borracha: para doma gõtas. 'tiras. de. . borracha paraelabora.
4k substánclas • outraCas
Termo n.° 727.622, cia 7-12-65 Artefatos de' Tecidos 'Beira MarLt la.
San -Paulo

prorrogaçao

•

BOLk
Indizatria Brasileira
• Classe 39 . • . •
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha. artefatos' - 'de • borracha- pare
vatculos, artefatos de borracha não Incluídos em outras classes: Arruelas, ar
golas, 'amortecedores, atsentos, para ca.
&iras, borrachas para aros, batentes, de
Cofre, buchas de -estabilizador, buchas
buchas para Iumelo. batente • de porta
batente de chassis, bicos para mamadei
ma. braçadeiras, bocais, bases para te.
Moam borrachas , para carrinros indos.
triais; borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, cochila
de motor, câmaras de ar. chupetas, cordões massiços de borracha, cabo., • para
ferramentas chuveiros, calços de bor
racha. chapas e centros de mesa, cor
das de borracha, cápsulas de borracha
paru entro de mesa, -calços de borralia para máq uinas, copos de borracha
para' freios. - dedeiras. desentupideiras
discos . de mesa, descanso para a-atos.
encostos, embolos, esguichos; estrados
esponjas de* borracha em quebrajactc
para ornearas. tias de borracha, .lisos.
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para velculos'
lancheias para escolares,. *minas de
borracha Para 'degraus, listas de 'borracha, Manoplas maçanetas. .proteto
re para para-lamas, protetores . de
-.para-choques, pedal . do acelerador. pe.
'dal de partida. paras para . businas.
pratinhos, ¡meumáticos, pontas de Sor.
racha para bengalas e muletas. :cias
a:Mss./OS.' • rodizios,. • revestimentos de
borracha. 'rodas de borracha para • ta&
,ves- • sanfonáz • de „vácuo, suportes de
•¡,,, • ga Patas dó Dedal do. breque. te'
-seinbaio . e Isolador„ _suportes, sers1-

BEI RA-.MAR'

I

ndústria Brasileira

Classe 49
Para distinguir: tornozeleiras, joelheiras
e caneleiras para esporte luvas para
box, varas para salto, discos de arremesso esportivo - e remo a seco
Termo n.° 727.623, de 7-12-65
(Prorrogação)
PRORRO61''M .

• ONDE bARATO

È UM FACTO

Gagliano ei Cia,
Ciasses: 10,-11, 12.: 13, 14, 15, 17; 22;
23; 24; 29; 30; 31; 34, ,35, 36, 27, 38,
40, 41; 42; 43. 44.. 46, 48 e 49
Titulo
Têrmo n.° 727.624, de 7-12-65
Novidadea Itã Ltda.

!TA

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36 Para dtinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, olpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões. boinas. babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cara.
ouças, casaco, coletes. capas, chales
cachecols. calçados, chapéus. cintos.
cintas. combinações, corpinhos. caksis
de senhoras e de crianças. calções. calcais. camisas. camisolas, camisetas
cuecas: ceroulas. colarinhos. cueiros,
saias.' casacos, chinelos. domin6s. ec.harPes..fantasias, fardas para milita-as. colegiais, fraldas. galochas. gravatas. gorros, jogos de titularia, jaquetas, laques.
luvas, ligas. lenços. mantéis. meias.
maiôs. mantas. mandrião,' mantilhas. Da.
tetos. palas. penhoar. pulover. pelerinas.
peugas. pouches.. polainas, pijamas. Punhos. Perneiras. quimonos, regalos.
robe .de chambre. rolpão. sobretudos
suspensórios. saldas delaanho. -sandália,
sueteres. shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes: temos, tugtormet,

•vestidos •-

,

Termo n.° 727..625, de : 7'..112-1965
Indústrias È.letro-Mecán: 'eas Peckér
• Limitada
São Paulo,

tes, regadores; •serviçcÁ de chá e café, •
-serras, serrotes,. sachos, sacarrolha; tesouras, : talheres, torqueze,
tenazes,. travadairas, telas; dt arame,. tora,
neiras, trincos. .ttibDs Para'encanaMento,
trilhos ,para ,.pirtas de correr; . ,- taças, •
travessas.; lutibulesí . vasos,' oiesilhames
, e verruma,
Classe 21'.
Para distinguir: Velculos e Suas partes
uttevantes:. Aros •para. bicicletas, auto-:
Móveis,. auto -• eaceinhõe: "aviões." amor
tecedores, alavancas • de cesnbio, barcos,
breques, braços para veiculos, bicicletas,,' carrinhos de mão e carretai,' cana.
uhoneteS, carros ambulantes.' camitinões,
carros, tratores, carros-berços, carros=
tangtres, carros-irrigadoes, carros, car.
oçaa,' carrocerias, chassis, chapas circlasses: 6, 8[21 e.50
culares para ', veículos, cubos de veículos,
Titulo
corrediços para veículos; direção,. desli.
gadeiras; estribos; escadas ele.
Têrmos os. 7271623 a 727.631, de
vadores para Passageiros' e para - carga,
7-12-1965
Intertron S.A. Indústria Eletrônica engates para carros; eixos de direção,
freios,' fronteiras para velculos, guidão,
São Paulo
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, .motocargas.. 'moto furgões, ^
manivelas, navios, ónibus, para-chogues,
para-lamas, para-brisas, pedalai' pautei"- •
róds'para bicicletas,, raios para biCacle.»
ias, reboque, radiadores • para veículos,. -rodas para veiculosi selins, ericklos. ti- .
raptes para velculos. vagões. Velocipe.
des. varetas de- -contrôle do afogador .* 'acelerador, tróleis. troleibus., varaes de
. carros, toletes para carros - •
Classe 28
• Para distinguir: Artefatos de Material -.
.plástico e de . nylon: Recip:enfeá "fabri.
cadoz de material plástico, revestimenIndústria Brasileira
tos confecciOnadOs' de substâncias suil.
mais e vegeta:s: Argolas. açucareiros,
Classe II
armações para , ócclos, bules, bandejas,
Ferragens, ferramentas de tôda espécie.
bases para telefones, baldes. bacias., bolcutelaria , em geral e outris art:gos de
sas,., caixas, Carteiras, chapas, cabos :
metal a saber: Alicates, alavancas, arpara ferramentas e utensílios, oruzetas,
mações de metal, abridores de latas caixas para acondicionamento de aliarame liso ou farpado, assadeiras, açumentos, caixa de anater:al plástico para
careiros; brocas, bigornas, baixelas, baterias, coadores, copos, canecas, conbandeijas, bacias, baldes, binabonleres;
chas, capas para álbuns e para livros.
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, cocálices, cestos, castiçais para velas,
lheres para pedreiros, correntes, cabides caikas
. para 'guarda de ibjetos, nau.;
chaves; cremones, chaves de parafusos. chos. Coadores
para chá, descanso para .
conexões para encanamento, colunas.
pratos, copos e copinhos de plásticoos
caixas de metal para portões, canos de para soraetes, ca:xinhas de piástici
mear!, chaves de fenda, chaves isglesa, Dará sorvetes, colherInnaa, pasinhas.
cabeções, canecas. •cipos. cachepots. garfinhos -de •plástico para sorvetes for.
centros de mesa, coqueteleiras caixas
minhas dt plástico para sorvetes, discos.
para acondicionamento de al:mentos, embieagen de material plástico. embacaldeirões, caçaralas, chaleiras, cafetei- lagens de mater:al plástico para serve..
ras; conchas, coadores; distintivos, do- Ces, estojos para Objetos, espumas de .
bradiças; enxadas, enxadões, esferas, nyloa, esteiras, enfeites' para rutomó.
engates, esgu:chos, enfeites para arreios veis, massas anti-ruidos, escoadores de,
estribos, esferas para arreios, espuma- pratos, funis, fôrmas para doces,' fitas
deiras; formões, Soices, ferro para cortar para bolsas, sacas. guarnições guarni..
capim, ferrolh:s, facas, facões, fecha- nições para porta-blocos, guarnições
duras ferro comum a carvão, ferurelras, para liquidificadores e para • batedeiras
funis: fôrmas para doces, freios para de frutas e legumes, gcarniçOes de . um- estradas de ferro, frig:deiras; ganchos, teria] plástico para utensílios e ,elbjetos;
grelhas, garfos, ganchos para quadros guarnições para bolsas, garfos. galerias,'
gonzis para darruagens: insígnias; li- para. cortinas.' ferro laminados, plásmas, lâminas, liroreiros, latas de lixo; ticos, lanche:ras. •mantegueiras. malas - 'jarras; machadinhas, molas para porta, orinóis, prendedores de .roupas, puxado.
molas, para venezianas, martelos dar- res de móveis, •'pires,..pratos.' 'palite!retas, matrizes; navalhas; frias; pás, pre- roa. -Os de' -cosinhá; • Pedras pomes artigos, p arafusos, picões, porta-pêlo: po.: gos protetores para .- documentos. Imã .
seiras, , porta-pão, porta-jóias, paliteirbs *adores de água para usei doméstico,
/311,11k.reldene ralos para paN rebi- porta-copos, portairdaue:st . porta-notak1
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Cddigo da . Propriedade- industrial: ta e ata da publicação começará a -

acima a prazo da 60 dias para o- deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão . apresei tar suas oposições ao Departamento'
• atacion,a1 da 'Propriedsde Industrial aqueies que . se- Julgarem - prejudicados com a co 'cessão do registro requerido
-.
porta-doctunentos,' placas, rebites rodr .-' aplainar, amalhar, benf . burilar, freios, fronteiras para Veiculas: guidão, armários par,a banheiro e para roupas
brinquetar, brunir, cardar, coletar, com- locomotivas",- lanchas, inotodiclos. cholas, usadas, almofadas, acolcheacloi - para
por, comprimir e empacotar
motocicletas, motocar as, Moto furgões, móveis, , bancos, balcões, banqueta.% ;
-; 'guardanapos. : salelro, tubos,.
tnanivelas, navios, tirÈ bus, para-choques, bandejas domiciliares, berços . biombos,
.
Classe 8; • ,
-Cubai -para ampolas, . tubos ,para se ria•gas,í,traVessas, 'tipos ', dá' material piás-. Acendedores ', létficOs -alarmas ,-:alàiricos; para lana, para brisa if'pedals;-; pantões, cadeiras, , carrinhos para chá. e: café,.,
rddas: para ;1;iicieletas,,,raios para; tile:cie, conjimtos'r Para _dormitórios, conjuntoi
altofalanteS," arriperimetrás,
,tico„:,sacolas, - sacos.. saqu:nhos,
' • meo .para, acondiciivarnento, vasos, xi- rês para rádiO.,:aparelhos de ilumínaçpo ,Cas, reboque ,..1 radiado -es. • para'-,,veiculos pára sala de , jantar, e sala de visitas,
. caras, colas 'a frio e colas 'são Incluídas aparelhos de rádio; 'aParehos 'de televi:-.. rodaS paia veículos. felins. trcicls. U. cdnjuntos para terraços; jardim e' praia,
: • em outras classes, para borracha Para , são aparelhos de ventilação para' ed;fi.- rantes pára veicalos, ivauCP=.s, velocípe- conjuntos de armários e gabinetes para
do afodador e copa e, casinha, camas., cabides, cadeiras
Comunas, para marceneiros,.. para sapa- cios, aparelhos "elétricos :'-para °banho. des, •varetas de contr
giráiórias, ca'cleiras - de • balanço, caixas.
. *eiras,' para : vidros, pasta adesiva para aparelhos eldtro-dinâMiCo's, aparelhos acelerador; tróleis. ;ti' :leibus` varaes
de rádios; colchõeS, , de. molas, •
'
para
'inSfala.;
para
barbear,'aparelhos
mater:al
plástico
e
rugem!
•
"
•..
-•
ç es telefônicas, 'aparehos' -pr 'ondular Para distinguir: Art 'fatos: _de material di:spensas, • divisões, divans, ,,discotecas
•
. Classe 32.
"
dç madeira, espreguiçadeiras; escrivani
• Para distinguir: . Almanaques, agendas, ou -secar os cabelos, aparelhos para ,paS- plástica. . e • .de nylon:1 ,Reeipientes fabri- ilhas, estantes. puarda -roupas; mesas,
' aterial pi istico, revestimenteurização de leite, aparelhos para torrar cqdos de r m
anuários, álbuns impressos, boletins.
: ''aspiradores tos confeccionados d substâncias 'ani- cnesinhás, mesinhas para rádio e telmitálogos, • edições . impressas, revistas, ór; pão,' aqUecedres ,' seletricos'
,
mais é ..vegetais':' Ar jóias, açucareiros, são, rnesiphas para televisão, molduras,
2ãos de publicidades, '; programas. radiode pó, ,benjamins, bobinas elétricas',
-armações
para- &cio ;, bules, • bandejas, para quadros. porta-retratos, poltrolas,
'fônicos', rádio-televisionadas, 'peças tea.. ClasSe poltronas-camas, prateleiras, porta-cha.
,trais e Cinematográficas, . programas Ferragens, ferramentas de' tôda espécie • •bases' para telefones, )aldes, bacias,' bolpeus, .soFás. sofás-camas, traves.seiros e
,
caixas,
-,Caiteirz
s,.
;Chapas,
',Cabas
sas
'
' • circenses
cutelaria em geral e , outris :art:gos ,de
•
9
, vitrines
...Classe • 40
inetal d saber: Alicates, alavancas, -ar- para feirar:lentas e tensilios,'„cruzetas,
,dê..
'
onamento.:
,
-aCondic
Caixas
Para,
. Móveis em' geral, - de metal, Vidro, de mações de metal, abridores' de latas
:erial plástico para Impressos ent geral, cabeçalhos de' pedi.
. aço; " madeira, estofados ou não, inclu- arame liso ou farpado, assadeiras, açu- mentos„ caixa (1e .
baterias,
coadores,'
pos, canecas; con: dos; papel de" carta, dupl:cátas e notas
sive Móveis Para escritórios:, Armários, careiros; brocas, bigornas, bixelas,
fiscais
,
chas,'
'capas
para
ált
Uns e para ;livros,'
'armários para banheiro .e para roupas bandeij as, bacias, baldes, bimbonieres;
Termos ns:_727.640 e 727.642, de
Usadas. ; almofadas, acolchoados para bule; cadinhos, cadeados, castiçais,' co-. cálices;".'.' cestos,' • ,cas lçais- • para ;velas,
7-12-1965
• bancos, 'balcões, . banquetas, lheres para pedreiros, correntes, cabides: caixas para guarda de ibjetos, ; carm••.
descanso pára ' Iritertr'ori S . A . Indústria Eletiônica:
• bandeja à-, domiciliares, berços. biombos, chaves; cremones, -chaves , de, Parafusos, tilos, coadores para
• cadeirasr2„ carrinhas para' chá e Café, csdnexões - para, encanamento,, colunas, pratos, 'Copos é co0 nho,de . plásticoOs
."Conjuntos' para dormitórios,. conjuntos caixas de Metal para 'portões, canos de, para oraetes co s inhas de'• p/asticf
'paSinhas,
para; sala';cle jantar e sala de visitas'. mear], Chaves 'de ferida, chaves Isglesa; para serVetes;•..'aáll
Onjuntas para terraços, jardim e • praia, cabeções; canecas, .::.cipOS, cachePots, garfinhOs' de plástico para, sorvetes.
'
Conjuntos de armários e gabinetes para. centros de mása,. -,coqueteleiras, caixas Minhas dt plástico p": ra"Sorvetes, discos,
copa' e 'casinha, camas, cabides, '.'cadeiras. pára acondicionamento de al:mentos. einbreagen . mater ai plático, einba;
hiratórias, Cadeiras .de,- balanço, caixas caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei- lagens de mater:al p ástico Para .• Sorve;
tle rádios, colchões, colchões de molas, ras, conchas, coadores:- distintivos, do- res, estojos para ol )etoá,--esPumas de-1.•
•
• tispensas, 'divisões, divans, discotecas bradiças; enxadas, enxadões, esferas, nylon; esteiras, • enft ites pára -autamó-- ,‘• Indústtia Biasiléirà
• de madeira,, • espreguiçadeiras,- escriyani- engatd, esgu:chos; enfeites para arreios, veis; , Masáás anti."-ru: dos, .escoadoreS de
•
Claáse
-: jjhas, estantes, guarda-roupas, mesas, estribos, esferas para ,arreios, espuma- pratos, funis; fôrma I para' doces, :fitas
Acendedores 'elétricos, alarmes elétricos.
' tnesinhaK` mesinhas • para rádio . e televi- deiras; formões, .oices,. ferro para tonar pata'. balsásaeaS, huarnições. guarni: altofalantes,' amperímetros, amplificado.
'i são, ,mesinhas para televisão, molduras capim, ferrolhis, facas, facões, fecha- nições. • . pára porta: guarnições
para quadros, porta. re tratos, :. poltronas. duras ferro cómum a caryão, l'âuteiras, para 1:quidificadores r. e 'Para. batedeiras res ' para rádio, aparelhos de iluminação,
poltronas;camas, prateleiras, porta-cha- funis, fôrmas para doces,. freios para de frutas, e . legumes; gcarnições de ma-. aparelhos'`de rádio, aparelhos de relevi.,
Ous, sofás., . sofás-camas, _travesseiroS e estradas de ferro, fríg:deiras: :ganchos, terial plástico'. para „Á tensilios á, eibletos, são, aparlhas • de ventilação, aparelhos
para • edifícios, aparelhos elétricos para
vitrines
grelhas, garSos, ganchos: para quadros guarnições para boi: as, garfos, galerias lhos para . barbea
rvilá.(ds'áoe-ar
Classe 50
.
cortinas,
•
;
para
'
gonzis para darruagens; insígnias; liticos; lanCheirasi, •' n :antegueiras, - malas Uanho, aparelhos .eletro-dinâmicos, apaÁ'mpressos em geral, cabeçalhos de pedimas, lámina.s, liroreiros, latas de lixo; orinóis, 'prendedores de- roupas, puxado- relhos para barbear,, aparelhos para
dos, papel de corta, duplicatas e
jarras; machadinhas, molas para porta, res , de móveis, • pi: es, 'pratos, palitei- talaç - es telefônicas, aparehos : para on. • •
notas fiscais
.
molas para venezianas, martelos, dar- ros, pás de' .cosinha, pedras pomes arti- dclar ou secar', os cabelos, aparelhos .
termos na. 727.632 a 727.639, de
retas, matrizes; navalhas' puas; pás, pre- gos' protetores,. par a documentos,. 'pu- para pasteurização de-- leite,. paarelhos
7-12-1965
, gos, parafusos, picões, porta-gelo; po- - xadores de' água vara uso .doméstico, para torrar pão, aquecedores elétricos,
Iutertron S.A.' Indústria Eletrônica seiras, pozta-pão, porta-jóias, paliteiros porta-copos, porta-: tiques, porra-nota, aspiradores de, pó, benjamins, bobinas,
.•
panelas,roldanas, ralos para pias, rebi- porta-documentos, 1 lacas, 'rebites • rodt..
' elétricas
São Paulo
tes, rega' dores; serviços - de chá e café, nhas, recipientes, su >artes, suportes para
'Classe 21
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te- guardanapos, • Balei tubos, tigelas, Para distinguir: Veículos e suas partes
souras, talheres, atlhadeiras, torqueze, tubos para ampola:, tubas para serin- integrantes: Aros para bicicletas, auto.
tenazes, travadeiras, telas dt arame, tor- gas, travessas, tipc de material . plás- móveis, auto-caminhões,... aviões, amor- neiras, trincos, tubos para encanamento tico,' sacolas,' sacos saquinhos, vasilha- tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
trilhos para pirtas de correr, taças,. mes para • -.acondicii }mento, • vasos, xl- breques,' braços para- veículos., bicicle.
travessas, turibulos; vasos, vasilhames caras, colas a frio .1•,.colas são, incluídas tas, carrinhos de mao e carretas, tarai-.
. e verruma
em outras classes, • arà • borracha para nhonetes, carros ambulantes. caminhões,
corrumes, ,• para' ma: caneiros, para , sapa,: carros, tratores,' carros-berços, carros.
Classe 21
tanques, carroa-irrigadoes, . carros, cat.Para distinguir: Veículos e suas partes teiros, :para ',vidros, pasta adesiva •• para' aças, carrocerias; chassis, chapas eirm•
"materlal
plá:
rico
.e
Ingere!
•
•integrantes: Aros para bicicletas, auto- - culares para veículos, cubos .de velculos,
,
móveis, auto-caminhões, aviões, amorcorrediços para veiculas, direção.
Cla: se 32
tecedores. alavancas de câmbio. , 'barcos,
gadeiras, estribos, escadas rolantes,breques, braços para veículos, bicicle- Para distinguir: 1.1manaques, agendas.
anuários,
álbuns:
ia
pressos,,
boletins
cavadOres
para passageiros e P:ra 'carga,
tas, carrinhos de mão e- carretas, .-caminhonetes, carros ambulantes, camidiões, tálogos, edições • In pressas, revistas, ór- engates para carros, dias de direção,
gãos de publicidad es, programás radio- freios, fronteiras para :veículos, guidão,,
Indústria BraRileira.. carros, tratares, , carros-berços, carros- fônicos,' .rádio-teles isionadas 'peças 'tea- locomotivas, lanchas, motociclos
tanques,, carros-irrigadões, carros; cartrais e cinemato3ráfiCas, programas motocicletas, tnotocargas, moto' furgões,
,oças, carroceria.s, chassis, chapas cir;
enses
•
Manivelas, : naVios, ônibus, para-choques,
culares para . veículos'. cubos 'de veículos.,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Cla se 40
Classe o
corrediços para veículos, direção, -desli,Máquinas para: acabamento, achatar gadeiras, estribos, escadas rolantes, 'ele- Móveis: em, geral, de metal, vidro, de rodas, para bicicletas„ raios para biciclerama, a condi ionamento, adelgaçar, vadores para passageiros e para carga. aço., "Madeira,' este Eados ou não, inclu- tas,-'reboque, radiadores Para vedutOs.
Arular!os, rodas para velculos selins te ciclos, ti.
sustar, aliment r ág ua, alisar, amassar engates tiara carros. ebtos da direçãR, gye , outteis' para , scritórfos:
abas,. recipientes, suportes, suportes para

•

•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Inch:stritd. a data da publicação
começará a
suor o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas
oposições ao Deputamo*.
„ Mackbnal da '.:?ropriedade Industrial aqueles que as julgarem prejudicados com
a conceasão do registro requerido
cantes para veículos, vagões. velocípedes, varetas de contrôle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus vaiaes
carros, toletes oara :arroz
Classe 50
Impres.os
em geral
_
.
Termos ns. 727.643 a 727.649, de
7.12-1965
Intertron S.A. Indústria Eletrônica
---,
otalla

•

carroe, tratores, carros-berços, carrostanques, carrus-irrigadoes, carros, caraças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
cor-tdiços para veículos, direção, desta
gadeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiroa . e para carga,
engates para
ra carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veicu.os, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos molas.
motocicletas, motocargas. moto Jargões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
.odas para bicicletas >, -aios para bicicle,
tas, reboque, radiadores para veículos,
?alas para veículos. ' selins, naciclos ti
Indústria Brasileira mates Para veículos, aagõea, velocipeaez. varetas de contrata tio afogador e
acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
Classe 6
carros, toletes Para carros.
Máquinas para acabamento, achatar
arame, acondicionamento, adelgaçar,
Classe 28
ajustar, alimentar água, alisar, amassar,
aplainar, arrolhar, benficiar, burilar, Para distinguir: Artefatos de material
brinquetar, brunir, coletar, cámpor, plásaco e de nylon: _Recipientes fabricados de material plástico, revestimencomprimir, condensar e empacotar
tos confeccionadas de - substâncias ani•
Classe 11
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
Ferragens, ferramentas de tôda espécie. armações paia ócclos, bules, bandejas,
cutelaria em geral e outris .artgos de bases para telefones, baldes; bacias bolmetal a saber: Alicates, alavancas, ar- sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
mações de metal, abridores de latas para ferramentas e utensiliot, cruzetas.'
arame liso ou farpado, assadeiras. açu caixas para acondicionamento de alicareiros; brocas, bigornas, baixelas, mentos, caixa de material plástico para
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres; baterias', coadores, copos, canecas, con. bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co- chas, capas para álbuns e •para livros
lheres para pedreiros. correntes, cabides. cálices, cestos, castiçais para velas.
,chaves; cremones, chaves de parafusos caixas para guarda de ibjetos, cartuconexões para encanamento, colunas. chos, coadores para chá, descanso para
caixas de metal para portões, canos •de pratos, copos e copinhos de plásticoos
acad, chaves de fenda, chaves isglesa para soraetes, caixinhas de plástici
cabeções, canecas.. cipos, cachepots tiarasorvetes, collierinnas, pasinhas.
centros de mesa, ,coqueteleiras, caixas earfin'hos de plástico para sorveres forpara acondicionamento de alimentos. minhas dt plástico para sorvetes, discos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei- embreagen de material plástíco, embaras, conchas, coadores:. distintivos, do- lagens de material plástico para sorve.:
bradiças; enxadas, enxadões, esferas. tes, estojos para abjetos, espumas de
engates, esgu'.chos, enfeites para arreios ria/ma esteiras, enfeites para automóestribos, esferas para arreios, espuma- veis, massas antaruidos, escoadores de
&iras; formai-'s, Naicesa ferro para cortar, pratos, funis, • fôrmas para doces. fitai
capim, ferrolhis, facas, facões, terna- para bolsas, Sacas, guarnições guarni•
duras ferro comum a carvão, 1-érateitas, nições para porta-blocos, guarnições
funis. fôrmas para doces, freios para para liquidificadores e para batedeiras
estradas de feiro, frigideiras; grnchos de frutas e legumes, gcarnições de Magrelhas, gar ços, ganchos para quadros terial plástico para utensílios e eibjetos,
gonzis para darruagens; insígnias;
guarnições para bolsas, garfos, galerias
lâminas, liroreiros, latas de lixo; pari cortinas, ferro laminados, plásJarras; machadinhas, molas para porta, ticas, lancheiras, mantegueiras. malas
molas para venezianas, martelos. :lar- orbitas, prendedores de roupas. puxadoaetas, matrizes; navalhas; puas; pás, pre- res, de. móveis. pires, • pratos, paliteigos, parafusas, picões, porta-gelo; po ros, pá., de cosinha, pedras pomes arta
*eiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros gas .:protetores para documentos, pupanelas, roldanas, ralos para pias, rabi- xadores de água para uso doméstico,
-tes. regadores; :.,-os de chá e café pata-copos, porta-níqueis, porta.notza
,aetras, serrotes, Lnos, sacartolha: fea parta-documentos placas, rebites rocasoaras. talheres atlhadeiraa, torqueze. :31ms, recipientes; suportes, suportes para
-tenazes, travadeiras, telas dt arame, tõr- guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
zieiras, trincos, tubos para encaaamento tubos para ampolas, tubos para serin-trilhos para pirtas de correra taças. gas, travessas, tipos .de material lilás;
travessas turibulos; vasos, vasilhames tico, sacolas,- sacos, saquinhos, vasilhae verruma • • - a". mes ' para ac oadiciinamento, vasos, xlcaaasaasa-las a afrio e colas são incluídas
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suai -partes ensasitras classes, para borracha. para
Integrantes: Aros para ' bicicletas auto- coraiimes,. paia marceneiros, para sapamóveis, auto-caminhões, aviões, amor- teiaorra, para vidros, pasta . adesiva para
tecedores, alavancas de câmbio, barcos.
...material plástico e mgeral
breques, braços para veiculas. ;atidaClasse 32 • . •
tas, carrinhos de mão e carretas, çand- Pára 'distinguir:" 'Almanaques; Vgendris,
ahonetes, carros ambulantes:can/inatas, anuários. álbuns Imp
ressos, boletins, ca.

tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos. radio-televisionadas, peças teatrais e . cinematográficas, programas
circenses
ÇlasaelO
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e'praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas,. cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, divens, discotecas
de madeaa, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas mesinhas para rádio e traevisão, rresinhas para televisão, araduras
para quaaros porta-retratos, paaronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás„ sofás-camas, travesseiros e

pratos, copos e copinhos de plást3coc
para soraetes, caixinhas de plástid
Dara sorvetes, ' colherinnas, pagina",
garfinhos de plástico para sorvetes, forais
minhas dt plástico para sorvetes, disco;
embreagen de material plástico. emba.`;
lagens de material plástico para sorvete
res. 'estojos para objetos, espumas da:
avim esteiras, enfeites para automfas:
veia massas antaruidos, escoadores da i
pratos, .funis, fôrmas para doces„ fitai
para bolsas. Sacas, guarnições guarni.:
nições para porta-blocos, guaraiçõea
para Lquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de matarjai plástico para utensílios e eibletos,
guarnições para . bolsas, garfos, galeria()
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lancheiras, mantegtuarsta malas.
orinóis, prendedores de roupas, puxado»
res de móveis, pires, pratos, palitei.
ros. Pás de casinha, pedras pomes arda
gos protetores para documentos, piai
xadores de água para aso doméstico,
porta-copos,. porta-níqueis, porte-notas,
porta-documentos, placas, rebites rodfr
nhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
tubos para ampolas. tubos para serinvitrines
gas, travessas, tipos de mataria] plásClasse 50
tico, sacolas, sacos. saquinhos, vasilha.
Impressos em geral, cabeçalho de P edi- mes para econdiciinamento, vasos, xldos, Papel d acarta, duplicatas e noias caras, colas a frio e colas são .incluidas
fiscais
em outras classes, para borracha, pari
Termos as. 727.650 a 727.654, de
cortumes, para marceneiros, para sapa.
teiros, para vidros pasta adesiva para
7-12-1965
Inta rtron S . A . Indústria Eletrônica
material plástico e mgeral
São Paulo
Classe 21
•
Para distinguir:* Veículos e suas partes
integrantes: Aros para .bicicletas, auto.
móveis, - auto-caminhões, avieses, amoz.
tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
4:c•
breques, braços para velculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, canil.
nhonetes, carros ambulantes, caminbates,
carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carrosarrigadoes, carros. caraças, carrocerias, chassis, chapas cita
N34"
calares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veiculas, direção, deasla
gadeiras, astribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
Classe 6
engates para carros, moa de direção,
Máquinas paar acabamenas, acnatar freips, fronteiras para veicaos, guidão,
arame, acondicionamento, adelgaçar, tocomotivas, lanchas, motociclos, molas,
ajustar, alimentar água, alisar, amassar, motocicletas, motocargas. moto furgões,
aplainar, arrolhar, beneficiar, buri- manivelas, navios, ônibu.j para-choques,
lar, brinquetar, brunir, cardar, coletar, para-lamas, para-brisas, pedais, pantties,
rodas para bicicletas., raios para biela:compor, comprimir, condensar e
tas, reboque. radiadores para velculos,
empacotar
rodas para veículos, sedas, aticiclos. tiClasse 28
Para distinguir: Artefatos de material rantes para veiculos, wagesea. velocipe.
plástico e de nylon: Recipientes fabri- des. varetas de contróle do afogador e
cados de material plástico, revestimen- acelerador, tróleis. troleibus varaes d
carros, toletes oara carros
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
•
Classe 32
armações para fados, bules, bandeias.
bases para telefones, baldes, bacias bol- Pare distinguir: Almanaques, agendas,
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos anuários, álbuns impressos, boletins, capara ferramentas 'e utensílios, cruzetas, tálogos, edições impressas, revistas, órcaixas para acondicionamento de ali- gãos de publicidades, programas radiomentos, caixa de material plástico pára fônicos, rádio-televisionadas, peças teabaterias, coadorea copos, canecas, con- trais e cinematográfaaa programas
circenses
dias, capas Para álbuns e para livros
Classe 50
cálices, cestos, castiçais para velas, Impressos em geral, cabeçalhos
de pediixas para guzSda ,de^21bjetos,' ram- dos.-papel-de carta,
duptcatas e dotal
a:loa coadores para chá; descanso para
•
fiscais ...
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MARCAS DECOS TADAS
Publicaria feita de actIrdo com o art. ISO st Códigos da Pra. r.,,edade Industrial Da data da publicação começará a
zo poderão s presentar suas oposições ao Depariaakeaso
g=t• • gruo de le dias para o deferimento do pedido. Durante âr
araolafial da Propriedade Industriai aqueles que ao julgue: n prejud ien dos ema e concemão do registas requerida
lieneMeeM11~=1n•n.
~.0
ênno tr.° ;if.655, de 7-12-1965
laertro S.it. Indústria Meta
São Paulo

Classe 33 •
Título
Tèrmo n.° 727.656; de 7-12-1965
Intertroa S.A. Indústria Eletrônica
São Paulo

44,0

to,
Classes: 6, 11, 21, 28. 32 40 e 50
Titulo
Térraos na. 727.657 e 727.664 dd
742-1965
Intertron S.A. Indústria Eletrônica
São Paulo

iNTERTROlti
`arrriresmILLédi

nalraeletkilt
Classe 6
Matai:nas para acabamento, achatar
arame. acondiciornento, adelgaçar, ajustar, alimentar ágca. alisar, amassar,
aplainar, arrolhar, beneNciar, burilar
brinquetar, brunir, cardar, coletar, compor, comprimir condensar e conservar
Classe 8
Acendedores elétricos alarmas elétr:cas.
alto-falantes, empe:leitoa. amplificadores .para rádio, aparelhos de iluminação,
aparelhos de rádio, aparehos de televisa° aparelhos de ventilação para edil!elos, aparelhos elétricos para banha
aparelhos,
dinâmicos, aparelhos
para barbear, aparelhos para instalações
teelfôn:cas, aparelhos para onduk ou seu os cabelos, aparelhos para pasteurização de leite, aparelhos para torrar
pao, aquecedores elétricos, aspiradores
de pó, benjamins, bobinas elétricas
Classe 11
Ferragens, ferramentas de *Ma espécie
cutelaria em geral e outrls arUgos de
metei a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras, açuçareiros; brocas, bigorna*. baixela&

Classe 50
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres; n :mos , caixa k m iter:al plástico para
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co- baterias, coadores, topos, cauecas, con- Impressos em geral. cabeçalhos de' pedilheres para pedreiros. correntes, cabides: chas, capas para á uuns e para livros dos, papel de carta, duplicatas e nem*
chaves; cremones, chaves de parafusos. Cálices. cestos. ca .tiçais para velas,
fiscais
conexões para encanamento, colunas, caixas para guardi de Abjetos. carro..
Termo ri., 727.665, de 7-12-1965
caixas de metaLpara portões; canos de chos.' coadores para chá. desenojo Para
Indústrias Químicas Jorr Ltda
mead, chaves de fenda, chaves isglêsa pratos: Copos e co anhos de plasticoos
São Paulo
Cabeções, canecas. cipos, cachepots. Para soraetes, ca xinbas de plástici
centros de mesa, coqueteleiras, caixas Pa ra sorvetes, co herinnas.. pasinhas
para acondicionamento de atmentos, 'garfinhos de plástic para sorvetes ¡cacaldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei- minhas dt plástico • ara sorvetes, discas,
ras, conchas. coadores; distintivos, do- embreagen de mat nal plástico. embabradiças; enxadas, enxadões; esferas, lagens de material plástico para sorveengates. esguichos, enfeites paro arreios res, estojos para «Netos, esp•tmas de
estribos, esferas para arreios espuma- aviem, esteiras, eu leites para antOzódeiras; formões. %ices ferro para cortar vels, massas anti-r ridos. escoadores de
capim, ferrolhis, facas, facões, fecha- pratos, funis. fetrir ss para doces. fitas
duras ferro comum a carvão, féruteiras, para bolsas, Sacas guarnições guarnifunis. • fôrmas Rim doces, freios para nições para port ,-blocos, guarnições
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos, para 1:quidificador s e para batedeiras
grelhas, garke. ganchos para quadros de frutas e laguna 5, gcarniçóes de mm.
gonzis para darruagens; insígnias; li- terial plástico para utensílios e eibletos,
mas, lâminas, liroreiros, latas de lixa guarnições para 1:* Isas garfos. galerias
jarras; machad:nhas, molas para porta, para cortinas, fe ro laminados, piás.
Classe 46
molas para venezianas, martelos, dar- Ucos lancheiras, mantegueiras, malas Para distinguir: Amido, anil, azul da
retas. matrizes; navalhas; puas: pás, pre- orinóls, prendedor( s de roupas, puxado- Prãssia, alvaiade de zinco abrasivos,
goo, parafusos, picões, porta-gélo; pa- res de móveis, ; ires, pratos. palitei- algodão preparado para /impar metida
seiras, porta-pão, porta-jóias paliteiros ros. pás de cosinh 1, pedras pomes arti- detergentes. espranacetes, extrato de
panelas, ro!danas, ralos para p:as, rebi- gos protetores p ira, documentos. pu- anil, fécula para tecidos, fósforos de
tes, regadores; serviços de chã e café. xadores de água para uso domésuco dra e de madeira, goma pare lavas.
serras, serrotes, .sachos, sacarrolha; te- porta-copos, port -nique:s, porta-notas, daria, limpadores de luvas, líquidos da
souras, talheres, atlhadeiras, torqueze, porta-documentos placas, rebites rodi- branquear tecidos, líquidos mata-gorda.
tenazes, travadeiras, telas dt arame, :or- abas. recipientes, :aportes. suportes para raa para roupas e mata óleos para rota:
neiras, trincos, tubos para encanamento guardanapos. sal :iro, tubos, tigelas, pas, oleina óleos para limpeza de cara
trilhos para pinas de correr. taças, tubos para empo as. tubos para ada- ras, pós de branquear -roupa, sedicato
travessas, turibulos; vasos vasilhames gas, travessas, ti os de material plás- de sódio . soda cáustica, sabão em p6.
e verruma
sabão comum, sabão de esfregar e ar
tico, sacolas, sacc s, saqu:nhos
ponáceos, tijolos de polir e verniz
me.s
para
acondit
linamento,
vasus,
xíClasse 21
para calçados
caras. colas a Inc
i e colas são incluídas
Para distinguir: Veiculas e suas partes em outras classes para borracha para
Vamo n.° 727.666, de 7424965
integrantes: Aros para bicicletas auto. coreuines, para m irceneiros, para sapaConfecções Vidalves Ltda.
móveis auto-caminhões. aviões, amor. teiros. para vidro pasta adesiva para
Guanabara
tecedores, alavancas de cambio. braços
mater:al pl: stico e mgeral
s rennta braços para' veitulos. bickla
Ch sse 32
-as. carrinhos de aios carreta.. canil.
.honetes, carros ambulantes. caminhões. Pane disenguin Almanaques, agendas,
--roa, tratores, carros-berços, carros. anuários, álbuns i npressos, boletins. catanques, carros-irrigadores, carros, cai tálogos, edições 1 apressas, revistas, órroças, carrocerisa, chassis, chapas rir gaos de publicids des, programas radiocalares para veiculo*. cabos de veiculas fônicos rádio-tek visionadas, peças teacorrediços. para veiculo,, direção dali. tiles e cinemat 'gráficas programas
gadeiras. estribos. escadas Manes, eleci •censes
vadores para asesageiros e ara carga
- Cl me 40
engates para carros, eixos de direção
Ire. fronteira* para veiculo* guidão Móveis cai gera. de metal, vidro, de
:ocomotivas lanchas. motociclos, moias aço madeira, est)fados ou não, inclumotocicletas. motocao•gas. moto furgões sive móveis para escritórios: Armários,
Classe 36
rodas para bicicletas, raio* para bicicla armarios para be abeiro e para roupas
tas, reboques, radiadores para veículos usadas. aknofad e, acolchoados 'para Para distinguir: Artigos de vestuário:o
manivelas, navios ónibus. para-choques móveis, bancos, balcões, banquetas. e roupas "citas an geral: Agasalhos,
oara-lamas, para-brisa& pedais guiões bandejas domicili ares, berços. biombos. aventais, dpargatas. anáguas, blusas.
rodas para veiculas, selins, triddes, ti- Cadeiras, carrinl os para chá e café, oca& botinas. blusões. boinas, babarantes para veiculas, vagões, velocipe conjuntos para domdtórios, conjuntos louros, boné'.. capacetes, cartolas, carades. vareta* de contrók do abgador e para saia de jaatar e sala de visitas, puças. casaceo, coletes, capas chale&
acelerador. trõleis, troleibwi, varam de conjuntos para tf rraços jardim. e Praia, cachecol& calçados. chapéus, cintos.
carros e toletes paro carros
conjuntos de ara árias e gabinetes para cintas. combinações. corpinhos, calças,
copa
é casinha, camas, cabides, cadeiras de seahora, e de crianças, calções. calClasse 28
giratórias, cadeh tur de balanço, caixas ça, camisas. camisolas, camisrta&
Para distinguir: Artefatos de material de rádios, colcht es, 'colchões de molas, cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
plástico e de nylon: Recip:entes fabri- dispensas, divist es, &vens, discotecas saias, casacos, criados. docainôs echar..
cados de material plástico, revestimen- de madeira. esp:?guiçadeiras, ' escrivani- Pes. fantasias. fardas Para militares co.
tos confeccionados de substándas ani- nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, legisla. fraldas. galochas, gravatas, gormais e vegetas: Argolas, açucareiros mesinha& mesinh ao para rádio (e!evl, ros, logos da lingene. jaquetas, lactuês,
armações para :Sedo& bules, bandeias. são, mezinhas p ta televisão, molduras luvas. ligas. lenços. mantas. metas.
bases para telefones, baldes. bacias, bol- para quadros, p arta-retratos. poltronas. met, mantas. mandrião. mantilhas, pasas, caixas, carteiras, chapas, cabos poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- letós. palas. ~haat. pulover. aderia"
para ferramentsu e atenrem cruzetas. péus. sofá'ç soui acamas., travesseiros e peugas, ponches. polainas, pijamas, pinhos. perneiras, qui:nonos, regalos.
caixas para acondicionamento de aliitrines
.

:1 ->v
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Publicação feita de, acôrdo com o art. 190 do Cétego da propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
oram o prazo de en dias para o deferimento do pedido. Durante ene prazo poderão apresentar suas opoeiçães ao Departamento
Nacional da Propriedade Inclus,`,riai aqueles e,:te se julgarem prejudicados com a concessan do registro requerido
Têrmo n.° 727.667, de 7-12-1965
Ze:o Camérc:o e Indústria S.A.
Guanabara

Zein Cdítéróio
e Indústria S. A.

Termo n.9 727.670, de "12-1965
Banzo Lar Bras:Ie.:To S . A . •
Guanabara

Têrmo n.9 727.6.3. de 7-12-1965
Laboratório V'tex Ltda.
, Guanabara

Termo a.° 727.679, .(k 7-12-66
Comercial Palmeira Ltda.
Santa Catarina

PRORROGAÇÃO

f

Nome Comercial
Termo n.9 727.668, de 7-12-1965
Aldo António de Macedo
Santa Catarina

LABOR álOR 1 O T EX LTD
Rio de Jarte1r02..

Classe 50
Impressas

Classe 3
Um produto farmacêutico medicinal
Termo a.° 727.674, de 7.12-1965
Cooperativa Agro-Pecuária de
Ibitiguaia Limièada

Termo n.° 727.671, de
Laboratório Vitex Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Nome comercial
gamai
Tê,Ano n.9 727.680, de 7-12-68
Auto Administradora Vitória Ltda.
Santa Catar:na.

PRORROGAÇÃO

eal.t.

ToaurAgAo
•.••
tr az /

MOAGLIA Le

CAFÉ
1.1~11

( Indústria Brisileira

$11A150 FIRMO
DE MUDO
£11115

•

•

11.ANTII CA":1k111101.

•••••••• ••••

et

01.• •

.,....••••• n ••n •••n ~.1v.w.lw

Classe 41
Café torrado e moldo
Termo n.° 727.669, de 7424965
Guillermo Padidha Limitada Sociedad
Anônima Comrecial e Industrial
Argentina

..%

,

VIUX

:ite)

r t ifáketew.

•

Classe 3
Um produto farmacêutico medicina!
Têrmo n.° 727.672, de 7-12-1965—
Laboratório Vitex Ltda.
Gcanabara

Classe 41
Banteiga, queijos, creme de leite, coalhadas, regue:Ião, doce de leite, margarina, caseina leite em pó, leite
condensado e sorvetes
Termo n.° 727.675, de 7-12-65
Açougue Cunha Porã Ltda,
Senta Catarina •

Ooriturismo
Propaganda Ltdà.
Nome cooriercial

Nome comercial

Termo n.9 727.681, de 7-12Indústrias Linfer Ltda.
Santa Catarina

1iistr1 ás.

tinfer Ltc1.

Nome comercial
727.682, de 7-12-65
a.9
Termo
Construtora Rio Maior S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Classe 42
Whisky
• Termo n.9 727.677, de 7-12-65
Bonturismo Propaganda Ltda.
Santa Catarina

nn•n•le

Classe 3
Uni , protairo_ farmacêutico medicinal,
c-•(>, iritticado no tratamento da
blenorragia
Ulmo n•9 727.678, de 7-12-65
Escritório Marg Ltda.
Santa Catarina

EiEatóri ck

'Sáró
Nome comercial

Classe 41
Açougue
Terno n.9 727.676, de 7-12-65
S. 1. P. — Sociedade Industriar
Pesqueira S. A,
Santa Catarina

tíj,t',03 ‘4‘°\°
S0'.# estO°2' 5'
Nome comercial

Nome comercial
Termo n.° 727.683. de 7-12-65
OCA — Erttúra Ltda,
'Guanabara

REVISTA RADIO,
= BOSSA 21 TV
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Artigos da'clasee
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Publicag.o feita acôrdo com o :et:13d do &Mio da Propriedade indúsirlal. r a data da publicação começará a
11~45 o prazo de 60 diaa para, o deferimento do pedido. ti tirante se prazo poderão aprl sentar suas oposições ao. Depectomeastr
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados coma CCOveld O do registro requerida
: Termo n. 9 727.684, de 7-12-65
'Normalista Papelaria e Livraria

ÇA,

Rio de janeiro

Termo n.° 727.690, de 7-12-65
Coelho S. A, - Investimentos
Guanabara

toráveis e veículos de • )rinquedos,, araTermo n.° 727.700, de 7-1t-W
mas de brinqueda bara' hos, bolas para
-, Ruy dos Santos
São Paulo todos . os esportes, bone .as, árvores -. de
natal chocalhos, disca de arremesso
desportiva--• figuras de I aves e animais,
suraz svd vsvo
jogos de armar, jogos de mesa, luvas
1, 11 e 17
- Classes:
para, esporte, - miniatur ts de utensílio-5
•
• Titulo
•
domésticos, máscaras p tar esporte, nadadeiras, redes para r uca, tamboretes
Termo a° 727.701, de 7-12-65
e varas para pesca
Corertagem e Adm'nistraComua
ção de Seguros Ltda,
Termo n.° .727.696 de 7-12-65
r Guanabara
Superlatex Indúztria e Comércio ,Ltria.
•
São Pay !o
• 1,,
'
0%' O
•

NORMALISTA
,

t , INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 50
11)1p-essa; ern gera!
rgnc n.° 727.685, de 7-12-65 .
rasa Mattos, Papeleri ae Livraria
S. A.
Guanabara
.,

- .
"- Classe 50
Investimentos
Termo n.° 727:691,- de .-7-12-65
Coelho . S. A.
Investim'entos
Guanabara'-. ;

Cóelh. o .

t.,C4 Ço I"' •
.• c-)

,-Investimentos
INDÚSTRIA BRASILEIRA'

Termo n.° 727.692; de 7-12-65
Visão S. A. - Crédito, Financiamento
Classe 38
e Investimentos
1, ara •uistinguir: Blocos de papel, caGuanabara
Lrnos escolares, cadernos para denha, cartolina, envelopes, papel paudo. papel para carta, papel para embrulho papel sec13,- papel para lese,
Indústria e comerei( • de artefatos
aho, papel assetinado, papel crepon
latex., borracha, p1 ticos e' artigos .
r pape/ couchet e papel mata-borráo
• corerb tos
Termos as. 727.686 e 727.687, de
Termos as, 727 6S 7 a 727, 699, de •
7-12-65.
• • 7-1265 • k• Casa Mattos, Papelaria e Livraria'_
• ' Mauricio Langé 5 Cia.' Ltda.'
S.A.
São r colo
Nome comercial •
Guanabara'
• Termo ri,° 727.693, de 7-12-65
Visão S. A. - Crédito, Financiamento
e Investimentos
•
Guanabara

VISÃO S/A:- Crédito
Financiamento
e Investimentos
'

•

CASA MATTOS

INUISTRIA •BRASILEIRA
,..

WI:*,nril

CASA MATTOSt_

'1‘

Classe 10
Bolsas pura água quente, duchas vagles: 1, 2, 5, 9, 11, 1213; 14; 15; cais, estojos higiênicos, espartilhos, es2/5; 28;29; 31. 32, 33, 35, 38, 39, ponjas clinicas, grUta-percha, luvas, de40; 46; 48; 49 e 50
deiras de borracha para fins clínicos,
Titulo
•
massas plásticas para fins odontológicos; máscaras.' para anestesia, melas
de 7 - 12-65
'atm.° n:
contra vrizes, protetores para selos,
0888 Mattos. Papelaria e Livraria
sacos de gelo, seringas para lavagens
S.A.
tampões higiênico, -preservativos, toa•
Guanabara
lhas , higiênicas, ventosas
'asses; 1, 2, 5, 9, 11, 12., 13; 14; 15;
Classe 49
4 25s 28; 29; 31, 32, 33, 35, 38, 39,
Para distinguir; Jogos, brinquedos, pas40; 46; 48; 49 e 50
satempts e artigos desportivos:: À**
Titulo

NOtne. comercial
Têrmos os. 727.703 e 727.704, de
7-12-65
Lobo e Vinícius de Moraes
Guanabara
•

-

ARRASTÃO
INDITSTRIA BRASILEIRA
•
Classe 8
Artigos do classe
Classe 25
Artigos da classe
Tertno ;' n.° 724705, de 7-12-65
Investtir Agência Internacional de
- Turismo e Viagens Ltda.
Guanabara
•

..a11

Classe 32"
'sara distinguir: Almanaques, agendas,
„anuários, álbuns impre.ssos, boletins, calogos, edições impressas, reyisias, ór- Classe 50
ãos de publicidades, programas radio- Crédito, finácIamento
inv
estiMentos'
Micos, rádio-televisionadas, peças tea' tingt e cinematográficas, programas - Têrmos ns. 727.694 e 727.695, de
t,
circenses
Superlatex Indústria e Comércio Ltda.
Classe 50
,
São Paulo
Impressos em geral
rmos as, 727.688 e 727.689, de
7-12-65
. Gusa Mattos, Papelaria s e Livraria

'epP+‘
C.•dg'
•

ylAGENS,

SEM BOIADAS
Classes: 33 -e 50, .
Frase de propaganda
Termo n. 9 727.706. „ele 7-12-65
ia Internacional de'
Investur Agenc
TUT15, M0 e Viagens Ltda. ' - 2, Guanabara
••1
Cla ¡se 8 Aparelhos de ótica . balanças, binóálvs,
cronômetros, des pertadores, • e.spelirto
1metas, microscópios,
óticos, lentes,
monóculos óculos: relogios, solda'cbres
'elétricos, • telescói aos, tripés. ventiladores, máquina: de furar eleMcas
• Têroio a.' '72f.702. (11 7-12-65
Corsega - Core togam e Administração de S guros Ltda,
Gu nabara
,

COMEU
INEOSTRIA BRAttILEIRK.'. ,
•a

use 50

„Artigc I da classe

EXCURSAO,
- BEM BRAD/V
Classes: 33 e 50
Frase de propaganda
Termo n.° 727.707, de •7-1-265
Prdgresso Importação e Exportação
Ltda.
Guanabara

PROGRESSO
os, metais
preciosos
e semifoles, relógios,
lasse'
13'
preciosos
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Publicação feita de acórd0 com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
o prazo de co cilas para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com-a concessão do registro requerido
Termo n. 727.708, de 7-12-65
Las Vegas Decorações Ltda.
Guanabara

Classe 40
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 727.709.. de 7-12-65
Wimi Ltda. Indústria de Bebidas e
Conexos
Paraná

PRORROGAÇÃO

Classe 43
_Laranjada
Termo n,9 727.710, de 742-65
Orgraf Organização Gráfica Ltda.
Brasília

seda. papel Impermeávet papel em bobina para impressão. pape t encerado.
papel higiênico. papel mpermeavei
para copiar. papel para lesenhos. pape. para . unbrulhc impermeabilizado
papel para encadernar. papei para escrever. papel para imprimir, papel pa.
calina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de &ib .°. Panei
absorvente. , papei para embrulhar taoa,o. papelão. recipientes de papel. rosetas de papei. rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas:, tubos postais de cartão
tubetes de panei
Termo n.° 727.711, de 7-12-65
(".n-,,,rcio e Indústria de Panificação
" Pilo Familiar" Lula
São Paulo

Termo n.° 727.713, de 7-12-1965
Banco da Província do Rio Grande
do Sul S
Rio Grande do Sul

co

1:009~44
11A1ITUNA DO LIYRSMENT0-BOS.1
Classes: 32, 33 e 50
Titulo
Termo n.° 727.715, de 7-12-1965
Bas da Província do Rio Grande
do Sul S.A.
,
Rio Grande do Sul
Classes: 32, 33 e 50
Titulo
Termo n.• 727.718, de 7-12-196r
Banco da Província da Rio Granclí
do Sul S.A.
Rio Grande do Sul

Classes: 32, 33 e 50
Título
Termo n.• 727.716, de 7-12-1965
Banco da Província do Rio Grande
do Sul S.A.
'Rio Grande do Sul

OR G R15}
Classe 38
Aros para guardanapos dt Papel
aglutinados. álbuns (em branco). álbuns
correspondência. blocos para cálculos
blocos para anotações. bobinas. brocha.
tas na° ira pressas. cadernos de escre
ver. capas para documentos, carteiras
papel ou papelão, cápsulas de papel
caixas de papelão. cadernetas: cader.
tos, caixas de cartão. caixas para pa.
pelaria, cartões de visitas, cartões co.
saerefias. cartões Indicas, conieti. car•
tolhia. cadernos de papel eneliraetrado
e ele branco para desenho, cadernos
amolares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina, chapas planográficas.
demos de lembranças. carretéis de pa
pelão. envelopes. envéolucros para eha
ratos de papel, encadernaçãe de PaPe
OU p apelão. etiquetas. fedhas Indicas
Rolhas de celulose. guardanapos. livros
Pão imp ressos. livros fiscais livros se
contabilidade: mata-borrão; ornamentos
de Papel transparente; pratos. Paneli
lhos. papéis de estanho . e de alumínio
papéis sem impress5o. pa péis em branco
para impressão. ',anéis fantasia menos
para forrar paredes. apel almaço com
os sem pauta, papel crepon, Papei de

do Sul S.A.

Rio Grande do Sul

. - - ~ma
zea,4

PA 4 7.41~1
Classe 41
Bombons, bolos, balas biscoitos, bolachas, cremes chocolates confeitos doces; doces de leite simples e composto,
doces de frutas (em conservas., em
massa, em caldas, em compotas e em
geléias), empadas, farinhas alimentícias
de cereais compostas ou não, féculs
frutas frescas (secas e passadas e cristalizadas), pães, rosquinhas, sanduíches, tortas, torrões
Termo" n.° 727,712 de 7-12-65
C. R. E. D. — Comércio, Representações, Empreendimentos e Distribuições Ltda.
Guanabekra

Termo a.° 727.717, de 7-12-1965
Banco da Província do Rio Grandi

.,Classes: 32, 33 e 50
Titulo
Termo a.° 727.719 de 742-1965
Banco da Província do Rio Grank
do Sul S.A.
1240. Grande do Sul

2

Classe 33
Titulo de , estabelecimento
Termo n.o 727.714, de 7-12-1965
aanco da Província do Rio Grande
do Sul S.A.
lio Grande do Sul
Classes: 32, 33 e 50
Titulo
Termo is.' 727.723, de 7-12-1965
Alviraar de Oliveira da Silva
Guanabara

aracand
Jadústría Brasileira
- Classe I6
Classes: 32, 33 e 50

Titulo

Portões de ferro, gradil artísticos, caix:lhos. basculantes, portas pantográficas e
portas de aço

Classes: 32, 33 e 50
Titulo
Termo n.• 727.726, de 7-12-1965
Banco Nac:onal de São Paulo
São Paulo

ranco.151adionâ
Ie São

Paulà

•
Nome Comercial
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Publicação feita de acórdo com o ari. 132 do Código da Propriedadt Industrial. Da data da publicação começará a
Narrar a prazo de 60 dias para o deferimento do pedido: Durante lime prs.zo poderão ai rezei-atar suas oposiçóes ao Departamente
.Waváonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados core a concessã.o do registro requerida
Termo n.° 727.720, de 7-12-1965
Banco da Província do Rio Grande
do Sul S.A.
Rio Grande do Sul

t•
Termo n.0 727.724, de 7-12-1965 .
Lgnda — Cia. cl Crédito, Financia- mento e Investimntos
'

- Termo n.° 727.730, de 7-12-1965
Cia, Riograndens de Adubos "Cra".
Rio Grande ta Sul

Guanabara

á

papel para forrar casas, massas mit/.
ácidos para uso nas construções, para
quetes, portas, portões, pisos, soleira&
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Termo a.' 727.733, de 7-12-1965
Colchoaria "Bom Retiro" Ltda.
São Paulo

.

Classes: 32, 33 e 50
.
. Titulo
r Termo n.• 727.721, de 7-12-1965
Banco da Província do Rio Grande
do Sui S.A.
Rio Grande do Sul

Nome Comercial
Termo n.° 727.725, de 7-12-1965
Ca;clominas Ltda. Comércio e
Representações •
Minas

Classe 2
Carrapaticidas, desint ittantes, embrocações para animais, árinha de ossos,
medicamentos para a ;imas, aves, pra.parado s eprodutos nseticidas, parasiticidas, remédios para: fins veterinários,
sabões veterinários e des:nfetantes. sais
veterinários e , desinfe:antes. sais veterinários, vacinas • pare aves e animais,
'sais minerais Para 1.1 s veterinários, pomadas uso veterinar o, vermiicdas uso
veterinário, desideta ates e veterinários
Termo n.° 727.721, de 7-12-1965
--Banco Nacional d Espirito Santo
Espírito Santo

Banco Nacional
do Espiritb Santo
Classes: 32, 33 e 50
Titulo
n.° 727.722, de 7-12-1965
i23anco da Provincia do Rio Grande
do Sul S.A.

Clas.s ). 33
Til
Termo n.° 727.732, de 7-12-1965
Construtora Cavai Laia
4.
Guan ibara

rTênno

Rio Grande do Sul

Nome Comercia/
Termo-n.° . 727.727, de 7-12-1965
Cia. Riograndenie de Adubos "Cie
Rio Grande do Sul:”

Indústria Brasileira

1_
,Indústrrasidetra
-

Classes: 32. 33 e 50
Titulo
t:Termo n.0 727.729, de 742-1965
Banco Nacional dc Espirito Santo
Espírito Santo

Banco Nacional
(do Espirito Santo
Nome Comercial

Classe 41
.
Alimentos para animais, condimentos
para alimento, farinhas alimentícias, fécelas, farelo, sais tortas para alimentos
de animais e aves e rações balanciadas
Termo a.* 727.728, de 7-12-1965
Banco Nacional de São Paulo
• São Paulo

Banco Nacional
tko-Sao Paulq
_—
Classe 33
Titulo

Clasia 16
Para distinguir: Ma teriais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, bate ates, balaustres, blocos de cimento, blc cos para pavimentação, calhas, cimen:o, cal, cré, chapas
isolantes,. caibros, 'caixilhos, colunais,
chapas para cobei luras, caixas dágua,
caixas de descarga ',para etixos, edificações pretnoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, esto ias, esquadrias; estruturas metálicas pai a construções, lamelas de metal, lad:Ilhos, lambris,- luvas
de junção, lages, 1 ageotas, material isolante contra frio e' calor, manilhas, massas para revestim( atos de partdes, suadeiras para constr ações, mosaicos, produtos de base asl áltico, produtos para
tornar impermeab lizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedrégalho, produtos b luminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revIstimento e outros como na pavimentaçã o -pe ça ornamentais de' cimento ou_ gesso para tetos .e paredes,

indústria Brasileira

•,
C2assfe 40 _ •
Móveis em gerai, de metal...vidro, dt •
no, madeira, estofados ou não. inclui
tive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e • para roupa&
usadas, :almofadas. - acolchoados para,
['ritmeis, bancos, ' balcões. bannnetai,
bandejas domiciliares, berços. biombos,
cadeiras. carrinhos para s chá e
conjuntos para dormitórios. conjunta*
pari sala de jantar e sala de visitas*
conjuntos "para terraços. , jardim e Praia,
mnfuntos de armários é' gabinetes Para
copa e :eosinha, camas, cabides, eadeirail
giratórias, cadeiras de balanço,
de rádios colchões, colchões de molas, '
dispensas, diVisões, divans. discotecas .
de madeira.' espreguiçadeiras. - escrivaninhas. estantes., guarda-roupas. - mesas,
mesinhas, mesinhas para - rádio e televiá
são. 'mezinhas para televisão. 'Moldar:ia
poltronas-camas. prateleiras; porta-chapéus:sofás, sofás-camas. travesseiros ei
, • vitrines
Têrmo n.0 727.734, de 7-12-1965
Distribuidora de Drogas Abece Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
- Classe 3
Produtos farmacêuticos
Termo n.° 727.735. de 7-12-1965
12=odutos Químicos Guarani S.A.São Paulo

prorrogaçad

'GUARANI"
I NDUSTR I A BRAS I LE I RA _
liográfIcos e preliocopista . películas sensíveis, papéis para fotograf:as e análir
ses de laboratório, pigmentos, potassa,'
pós metálicos para a Composição de tio* •
tas, preparações para fotografias, produtos para niquelar,' pratear e cromar,
produtos para diluir tintas. prussiatos,
reatitos, removedores, sabão neutro,
sais, salicilatos, secantes, sena bilizantea,
sililatos, soda cáustica, soluções guiaria
cas de uso industrial,-solventes, suh`a.
tos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, -ferro, paredes,
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PubileasSO feita de acõrdn;cota o art. itft C6ifigo da ; Preptiodelda ladtaatzial. tei data dkPubdcaçáo 'começara a cerres a pra,» de'ág dias para o ileferinuinto do Pedido. titulada Sue prazo Poderio apententar nuas o posições ao DePartarae~
~nal da rroPriedado industrial aqueles ele Ne julgarem prejudicados em a concessão do radiam requerido
•
-obstruções, decorações; couros, tecidos,
Termo n.° 727.739, de 7-12-65
Termo n,° 727.745, de 7-12-1965
Termos as. 727.747 e 727,74, de

abras, celulose, barcos e- veículos, talco NU° Brasil — Investimento, Crédito
.Foto Cinemarografia Ltda...
742-1965
Industrial. flanar, vernizes, zarcão
e Financimaentos S. A.
Boutique
Calçados e Bolso/
Guanabara
Classe 1
Limitada
Guanabara
9em distinguir: • Absorventes, acetona,
Guanabraa
eidos, acetatos, agentes químicos para
tratamento e coloração de fibras, teidos, cciuros e celulose; água-raz,
anilina"; alurnen, alvaiade; alajántes inclustaiais, aluminio em pó,
^124DinTRIA BRASILEIRA1
Moniaco, antaincrustantes, anta-o:Manes, arta-corrosivos, antadetonantes, azoClasse 35
água ac1du/ada para acumuladoatoar água
Bolsas, carteiras, malas, multai
-ea, água oxigenada para fins industrivalises
ás, amônia; 'banhos para galvanização.
Classe 36
)enzinas. benza betumes, bicarbonato
Calçados
Ia sódio, de potássio; cal virgem, carTétanos
as.
727.749
a'727.751, dea,
vões, carbonatos, catalisadores,, celulo7-12-1965
4 chapas fotográficas, composições, eXAntores de incêndio, cloro, corrosivos.
a Editora Lar Feliz S.A,
Nome comeraial
^
- Guanabara
¥omatos, corantes, creosotos; descoran
Termo ra° 727.740, de 7-12-65
desincrustantes, dissolventes; emulaSes fotográficas, enxofre, ater, carnal- /além° Brasil — Investimento Crédito
e Financiamentos S. A.
ata, eestearatos; fenol, filmes sensibiliGuanabara
:fados Para totoarafias, fixadores, MaClasse 33
ios para freios, forma fosfatos
'Titulo
Classe 32
.fósforos industriais, fluoretos,
Para distinguir: - álbuns, almanaque
Termo ai.° 727.746, de 7-12-1965
fundentes para solda; galvanizadorea
anuArios. boletins. carálogis tornai*
David Venturinl Filho
gelatinas para- fotografias e. pintu'roe,
iivsos. Pecas teatrais e cagamatográfir
glicerina; hidrates, hidrosulfitos; imparGuanabara
cas. programas de rádio t televisSo.
.‘a
meabilizantes, ioduretos lacas; massas
publicações. revistas, folhinhas impreisn
Classes: 25, 32, 33 e 50
Iara pintura, rnagnésio, mercúrio, nitra,
• •as e programas circenses
Expressão de 'propaganda
tas, neutral zadores, nitrocelulose; proClasse 38
fRORROGAÇÀb'
Termo Ti. 727,741, de 7-12-65
axidos, oxidara e. óleo para pintura. óleo
Impressos parcialmente escritos, para
Investimento Créale linhaça, PrMutO g QUit1119 pára ira- Minas Brasil
posterior preenchimento, a saber: Cadito e Financiamentos S. A.
Termo n.° 727.736, de 7-12-1965
dernos, cheques, duplicatas, prom:ss64
Guanabara
•Planor — Planeamento e Organização
rias, letras de câmbio impresíos de
Limitada
correspondência, notas fiscais, fatura*,
recibos e livros em branco
Guanabara
Classe 50
MINAS BRASIL - Investimento,
Cartões comerciais, cartões de visitas,

TONS' S\,

.•••• •

TEC-LAR

avo Brãsii

Crédito e Financiamentos S. A.

P1. A 11,0

Classe 33
Titulo
termo riP 727.737, de 7-12-1965
Qsagrod
Aparelhos e Máquinas S.A
Guanabara
•••••

DENROD

•

Ilhinhas, passagens, tabuletas de propaganda, letreiros, et:quetas, talões do

Nome comercial
Termos na. 727.742 e 727.743, de
Minas Brasil — Investimento Crédito e Financiamentos S. A.
Guanabara ,
•

cheques prospectos. Impressos de
propaganda e cartazes
Termo n,° 727.752 de 7-12-1961
Ricardo Batelli do Amaral
Guanabara
C:/dse 18

•Para distinguir: Perfumes. essências exa

Minas Brasil

Classe 33
ffiarelhos elétricos, aparelhos fotográ- Operações financeiras com aplicação de
ficos, radiofórecos, cinematográfics, má- capital próprio ou deI terceiros em parguinas falantes, (lises gravados e filmes ticipações, coretagens, financiamentos,
iripestimentaa, promoções de vendas, inrevelados
clusive operações de garantia. Admitermo n.e 727.738 de 7-12-1965
nistração de bens e operações bancárias
Esquire Propaganda Ltda.
a
em geral
Gcanabara
Classes 25, 32, 33 e 50
Expzessão de propaganda
Termo n.° 727.744, de 7-124965
Sociedade Técnica de Administração de
Bens Ltda.
Guanabara
Classe 32
Para dist:nquir: Almanaques,- agendas,
anuários, édfmns Impressos, boletins. catálogos. edições Impressas, revistas, ór
gãos de publicidades, programas radiofônicos, ráciaa-televisionadas, peças teatrais ,e cinematográfica's, programas
Classe 33
CircenSes
Titulo
-,

HELP a

Sociéte

tratos, água de colônia, água de touca
dor. água de beleza,' água de quina
Para barba, loções e tônicos para os

cabelos e para* a pele, brilhantina. Ima.
dohna, "batons" • cosméticos fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente, cremes gorduroboti e pomada, - para lim9eza da
pele a "maquilage". lepilatóriots, desodorantee, vinagre aromático, ró de arroz
e talco perfumado ou não, lepra para
pestana e sobranceiras,' prepados para
embelezar cillos e olhos. carmim pare
e rosto e para os .lábios; sabá° e creme
para 'barbear; sabão liquido perfumado
ou 'não, -sabonetes, lendfrictos em pó
pasta ou liq uido. sais .pertumkidos para
banhos, pentes. vaporizadores de perto
me: escóves para dentes,. cabelos, unhas
e ellios saquinhos perfumado, prepara.
dos em pó, pasta, liquidós e tilolos
pena o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da, cuti.
aula. glicerina er 4untada para os cabelos
e preparados para desco,nir unhes
cílios e pintas' ou sinais atificlais, óleos
para a Pd'.
•

rugstoro
Classes: 1 a 50

Titulo
Térmo n.o 727.753, de ' 7-12--196-4-24
Eletro-Hertz Ltda,
São Paulo

N- E R
INDÚSTRIA BRASILEIR

Qasse 8
Para distinguir: Aparelhos, acessórios Il.
petrechos elétricos ou usados na da*
tricidade. Inclusive medidores, a sabei
aspiradores di pó, antenas, acumulado*
res. aq uecedores, alarmes, alto-talantes,
adaptadores, amperametros, batedeira*,
bombas _para água, condensadores chuveiros, chaves. campainhas, cornetaa
nata vticulos, calzas . tusivels, diais, euceradelras, esterilizadores, estufas, chis*
lidares, 4ogões, fusíveis, ferros de paz'as e engomar, fornos, fogareiros. fine.
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Publicação feita de acardo com o art. 130 do ~go da Propriedade Industrial. Da data da pu/lioação começar* a
MIM ovo es ao Deputammato
Madona/ da PraPriedade 3-ndaairlal !eludes WS aí Salgarem prejudicados OOM a t MOMO* do registro requerido

a amo de 00 dias para o deferimento do pedido. Dormiste eme praia poderio aprei miar

ferroa de soldar. lonagrafos. geladeiras
interruptores. taterconautucadores. tampadas. maternas. ~padas fluorescen •
tes, liquidificadores, pilhas, rtidlo-enua
gores. radio-receptores. relógios, reato,
na para luz fluorescentes. sinalizadores
lampejantes. soquetes. secadores para
Os cabelos. transformadores. torneiras.

tomadas, tomadas de correntes =Ui

plas, tubos =duas, termostatos, tele.
vigorei. tocadores de discos. valsadas.
Taram n.° 727.754, de 7-12-1965
Caldeiraria São Caetano S . A.
indústrias Mecanicas
ao Paulo

CALDEIRARIA SIO CAETANO Snziro3srins MECÁNICAS
Nome Comercial
Térreo n.° 727.755, de 7- 12- 1965
Renato de Almeida Cadinho
Rio de Janeiro

.

Ténnos na. 727.760 e 727.761 de
Tèrmo ft.° 727.764, de 7-12-190
de junção. laars. lageotas, material iso7.124965
(Prorrogação)
lante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de patadas, ma(Prorrogaçã
Fichtel & Sacha A.G,
deiras para construções, mosaicos, pro- Ferbwerke Hoechst . AI tiengesellschaft
Alemanha
dutos de hase astáltico, produtos para
varas. Meister LucIta
Brunin
tornar • irapermealaitantes as argamasAlemanht
PRORROGAOW
sas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho. produtos hetaaainosos, impermeaPRORROGAI Ã0
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gessá para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parClasse
quetes, portas. portões, pisos, soleiras
Classe 8
para portas, tijolas, tubos de concreto, Papéis heliográficos. papéis oleados Aparelhos de sinalização, aparelhos di
telhas, tacos. tubos de santfiação, tan- para. calcar, soluções pa a correções O=arção, dispositivos de pesagem
bre papéis d eespe cie alguma
ques de cimento, vigas, vigamentos e
Classe
17
varias
nrmos as. 727.765 e 72.7:766. de
Tintas nanquim para correções Obre
7-12-1965
Termo a.° 727.756, de 7-12-1965-papéis heliográficos e papéis oleados
(Prorrogação)
Carlos Dias Ferreira
para cak ar
Henkel 0.e. G .m.b.H.
Rio de janeiro'
Alemanha
Termo n.° 727.762, de 7-12.1965
Cardoso Costa Tecith s e Confecções
Linatad t
Tecidos e Confecçõei.
PRORROGAÇÃO
(Prorroga tio)
Guanabz ra

O ZAL I I) O C

Bandeirante Ltda.-

.4b
44(
etrP
szo etr

eve

\N oco e.,

kP.
„ 1

PRORROGAC,
Classe 23
Teddus em geral

Térmo a.° 727.758, de 7-12-1965
(Prorrogação)
Metal Forty S.A.
Rio de Janeiro
. PRORROGAÇÃO

ame 48
Perkmaria e cosméticos
Zérmo n.• 727.757, de 7-12-1965
Ceránlial Indaiamba

ALTAIATAgA CAMISARIA.

CARDOS11'
Classe 36
Titulo de Esta elecanento
Tétano na 727.762. de 7-12.1965
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Vorm. Mester Lu Jus 6 Bruning
Aluna dia

PRORRO ;AÇÃO

Sao Paulo

eRRoGAcki,

Inthlatria• brasileira
ciai,. ia
distinguir: Materiais para tonitroe e decorações: Argamassas.' argila.
i,areia.
azulejos, batentes, balaustres, blo,

tos de cimento blocos para pavimenta(O& ca/has, cimento, cal. cré. chapas

;Iedanteg,. caibros, caixilhos, colunas.

'chapas
para coberturas, caixas dágue.
t
4stáns de descarga para etixos, edifica-

çõess premoldadas. estuque. emulsão de
asfaltico, estacas, esquadrias. estrumetálicas para construções, Impe-

kde metal, ladrilhos. bmbris. lavas

stria Brasileiro
Classe 41
Conservas de peixe
727.759, de 7424965
Timo
Ciem e 3 •
Scliitándas gulmicat, produto' e prepa(Prorrogação)
•
Firestont Tire j Rubber Company rados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Estados Unidos da América
Térmo n.r 727.772, de 7-12-1965
Decorações Diz:lar Ltda.
PiltORROGACÃO
Guanehan.

440strNW

Bélgica

,DEIZILAD

Classe 34
Capachos. cobertas para degraus de es.
:adas, forros para tapetes. de escada
Classe 39
Para escadas. oleados
Câmaras de ar, d eborracha, ou de flatilecm. oleados
peles para 118110ascaibos
e
paredes.
para
es
borracha e tecida. Para uabert

pneumáticos

Óleos sseadais, dissolventes d graxas,
preservativos contra a ferrugm, preparados para desenferrujar
Classe 46
Para distinguir: Acedo, anil, azul da
Prüssia, alvaiade de zinco abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergeates, •espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cara e de mackaa, goma para lavan.
daria, limpadores de luvas, líquidos de
'aanquear tecidos, liquidas mata-gordta
^na paia roupas e mata óleos para rou.
pas, oleina óleos para lantana de carros. pós de branquear roupa, sallcato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e eti•
ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçadas
Termo n.° 727.767, de 7-12-1965
Janssen Pharmaceutica N. V.

lhos. tapeçariaibl

Classe 3
Preparados farmact'utiow

•
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Publicação feita -de acórdo com o art. '130 do 6i0.140 da 'Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a •
• „
• sorrer o prazo de 8.0 dias para o deferimento do pedido. iSnrante Ocee prazo poderão apresentar. suas oposições ao Deputa:nen*
• Macional da Propriedade industrial aveles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 727.768, de 742-1965
Qwens Corning -Fiberglas Corp.oration
• 'Estados Un'doç da América

"

Termo 11.° 727.773, de 7-12-1965
"Marzil
Sociedade 'de Auditoria
Contábil — Administrativa"
Rio Grande do Sul

Termo n.• '727.777; de . 7-12-1965
' Atalibio de Oliveira.
Rio Grande. do Sul 1

MTALURGICA
FORTIM LTDA

PRORROOACÃO

fIBERGLAS

Classe 50 .
Prestação de serviços comissionados na
angariação de cl:entes para' Gabinetes
Odontológicos. Apresintação aos Gabinetes, dos referidos clientes. Efetivação
das cobranças dos serviços executados
Termo n.o 727.778," e 7-124965
Aimoré Comércio Indústria Ltda.
Rio Grande do Sul

•. Classe 4 •
.

Têrmo' n.° 727.781, de 7-12-1965
Metalúrg:ca Fortim .Ltda .
'
São Pa tifo
1

material , inorgânico em estado fibroso . ,
nem bruta de uma massas mole de
filamentos ou fibras"
Term a.* 727.769. de 7-12-1965
13e/veder Lanches Ltda.
Guanabara

BELVEDER
Classe 41
Café liquido, croquetes, chocolate, bolinhos de carne de galinha de legumes,
empadas, pizzas, sanduíches de • morta. 'delas, salame, salaminho presunto queilo, ovos cosidos, saladas de frutas,
sorvetes, linguiças, pães mingaus e
churrascos de grelha
Termo n.° 727.770, de 7-12-1965
Calderar:a e Engenharia
CAEB
Brasileira Ltda.
Guanabara

Classe 50
Insígnia
•
• Termo n.°. 727.774, de 7-12-1965
Distribuidora de Bebidas 5.2ers,,,pliana
. • Limitada
Goiás

.CAFÉ

Nome Corat`rcial
Têm, n.° 727.782; de 7-124965.
•
Pastelaria Sin lin Ltda.
Sã(*) Paulo
sI .3111
Classe 41
Pastéis
Termo n.° 727.783, de 7-12-1965
Novidades Xamat6 Ltda.
São Paulo
'

GARRIEL
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classt 41

Café torrado e moido
Termo a° 727.779, de 742-1965
Metalúrgica Fortim Ltda.

Classe 36
Artigos de vestuários
Térmo a.? 727.784, de 7-12-1965
Parukcadora e Confeitaria Piaci Udu
São Paul.'
•

São Pa,llo

CAER

PIAU!

-

INDOSTRI A BRASILEIRA
• Classe 6 . •
• ,.
'''Caldeiras a vapor, chumaceiras, mancais
'gic anti-fricçãd, coletores de dínamos. e
.motores, èrabOloi quando parte de máquinas, gradors a gasolina, máquinas
irigorificas, máquinas borracheiras. , martelos a vapor, motores de combustão,
interna elétricas e a gás, tárnos macabicos, válvulas e ventiladores qi ando
! partes' de máquinas, tubulação para
caldeiras e máquinas
Terno n.° 727.771, de 7-12-1965
acitta Moutinho dos Santos
Guanabara

Nome Comercial
Termo n.° 727.775, de, 7-12-1,965
EletrUica Audttx Ltda. Indústria. e
Comércio
Rio Grande do Sul

AUDAX

café
ÁTIRAD011
Indústna Brasileira
n
comercial
Ilansigatia
,

Classes: 40 e 49
Titulo
Termo n.° 727.780. de 742-1965
Metalúrgica Fortim Ltda .
São Paulo

Classe 8
Rádios
•Termo a.° 727.776. de 7-12-1965
Wilibaldo Lens 8 Cia.
Rio Grande do, Sul

Classes: 12, 13, 22. 24.25 e

MTALIIRGICA
FORTIM

Class e41,

27

,Torrefação e moagem de café
•

'

Ind. Brasileira a
. ,
. .
' • Classe 40
Móveis em 'geral, de metal, vidro, de
aço. . madeira, estofados ou não, inclu.
sive móveis para escritórios: , Armários.
armários para banheiro e para .roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcbee, . banquetas
bbndejas domiciliares, 'berços ' biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café.
Conjuntos para dormitórios, . conjuntos
para sala : de jantar . e gala - de visitas.
conjuntos parla terraçoi,. jardim 'e 'praia,
conjuntos de armários e gabinetes -para
com e cOsinha: camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras • de . balanço. 'caixas
de rádios,' colchões,. colchtee • de ',molas.
dispensas. • divisões, divans 'discotecas
de. madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
oteshabaS inesinho --para rádio e Min:1
são, ..Mesinhaa para. televisão, moiduras
para quadros, porta-retratos, pOltronas
poltronas-camati, prateleiras. • P orts-chai-Oul " . !sofá& ' sofáa-cã mas; 'travesseiros e
I :. ' - "' ' • .. ' - '• vitririee",.l.' '' ' ' '
.
. ;

Classe 41
Pães, biscoitos, bolachas, bolos e
doces
Ténno ` n.0 727.785, de 1-124965

Lordelense —• Comércio e Rearsenta0ell
Limitada
• São Paulo

,LÓRDELENS1
Classe 38
Para distinguir e proteger o timbre da
.requerente a ser usado em . papéis da
correspondência, papéis de contabilidade
faturas, duplicatas, letras de câmbio, no.
tas promissórias, vales, ações apólicea,

cheques e contratos
Têm° n.° 727.786, de 7-12-65
Artes Gráficas e Editores Arena Ltda,

Classe 32
•
Para distinguir; Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
tálogos, ediçõeS- impressas. revistas, ór.
sãos de publicidades, programas radio.
fônicos, rádio-televisionadas, peças tear
trais e cinematográficas. programo
,
circenses
•

DIÁRIO
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•
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Mem go prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante &se prazo poderão apresentar suas oposições ao DepartaMente,
h.1 Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.• 727.79.3, de 7-12-65
Termo n.9 727.787. de 7-12-65
isa de Roupas-'Mendes Jun:o9 Ltda. International Merchents cio Brasil Ltda.
São Paulo
'
INTERNATIONAL
[MENDES JUNIOR
ME
RCHANTS

Classe 36
ara .distinguir . e proteger danfecções
• em -geral .
• --Termo n.° 727,788, de 7-12-65
Malharia K K K Lata.
São Paulo 1•
,

Ind... Brasileirb
- Classe 26

, . Artigos da classe
Termo n. 9 727.794., de 7-12-65
Irmãos Geraissat Es Cia. Ltda.
São Paulo

.IR G E L
Brasileir?

Classe 38
Sacos de papel, bobinas, folhas de papel; folhas para embalar macarrão e
- envoltórios'
•
Classe 36
Termo n.° 727.795, de 7-12-65
Para astingUir" e proteger - malhas em
•
geral .
- •
Seldon Propaganda Ltda.
- São Paulo
Termo n.° 727.789, de 7-12-65
O príncipe das Casimiras S. A.

'São Paulo

O PRINCIPE
ind. Brasileira

-,SELDON
ROPAGANDA 'RDA

São Paulo

Classe 23
Tecidos em geral
727.790, de ,7-12-65
Termo
O Príncipe das Casimiras S. A.
São Paulo

PRINCIPE DAS
CASIMIRAS S/A.

• O

Nane comercial
têroio n.° 727.791, de 7-12-65

'Pedro Cioffi
São Paulo

Classe 8 •
Discos gravadores
--Termo /n..727.800, de 7-12-65
Empreites Estruturas Ltda.
São Paulo

EIR ITEX"

H

SELDQN
Ind. Brasileira'
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos, bolet'nà, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas programas
circenses
Termo n. 9 727.797, ele 7-12-65
Jorge de Souza
São Paulo

CRICULO'
lnd. Brasileira
_
Classe 8

rasileire

Classe 16
Estruturas
• Termo' ri.' 727.801, de 7-12-65
Panificadora Flor de Veria •Ltd&
São Paulo

p

Nome comercial
Termo n. 9 727.796. de 7-12-65
Seldon Propaganda Ltda.

Termo n. 9 727.806, de 7-12Pavimentadora Patr:arca
São Paulo

produção • de sons, gravadores, aquecedores elétricos, chuveiros elétricos. torneiras elétricas, ferros eltricos de passar roupa, fonógrafos, toca-discos
; Térreo n, 9 727.799, de 7-12-65
Loja Musical Tscliaiskowsky Ltda.
São Paulo

"TSCHAISKOWSX!"
•Lindo Brasileira

•

"FLOR DE VERIN''
Inc.. Brasileira

Classe 41
• Pão
Termo n. 9 727.802, de 7-12-65
Super Mercado • Piratininga Ltda. •
São Paulo
'

"PIRATININGA"
Ind. Brasileiro
• -

Classe 33
Titulo
•
Terra on. 9 727.803, de 7-12-65 Bar e Café Ski Ltda.
• São Paulo

• dá'

f'

55

"PATRIARCA"

Ind.. Brasileira

Classe 16
Para distinguir:Materiais: para cor,.,.zru-.
cões e -decoraçbes: Argamassas. argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres. bldcos de cimento,- blocos para tuiv.:nesitação. Calhas, cimento, cal; cr .e, chapas
Isolantes, caibros, col.Inas.
chapas para coberturas, ca: ,:as • ,1;tgua.
caixas de descarga para eti:3s.
cões pretnoldadas. estuque, emulsáo
base asfáltico. estacas, • ésquad -ias, 2struturas metálicas para constru .ôes. Irrnelas de metal,' ladrilhos. lambris, :uvas
de junção, Ines, lageátas, materi .1 isolante contra frio e calor. manilhas, mas.'.
Sas- para revestimentos- de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico: produtos para
tornar impermeabilizatites as argamass
sas de cimento , e et, hidráulica._ pedregulho. produtos betieninosos. .imperinea,
bilizantes liquidos ou "sob outras formas
para revtstiménto e outros como paa
s.r imentação, Peças ornamentais de d.
mento' ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas. massas aati.
ácidos para uso nas construções, ' parquetes. portas., portões. :pisos, soleiras
para 'portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas. tacOs. tubos da vtntilaçáo. tara:lues de cimento. vigas, 'vigamentos e
•
vitrôs •
• Termo n.° 727.807, de 7-12-65 - áPavimentadora Patriarca Ltda:
São Paulo
s

--

• Ind. Brasileira"
n
Classe 41
Lanches de: Aliches, mortadelas, presuntos, queijos salsichas, roz-bife e
churrascos
Termo n, 9 727.804, de 7-12-65
Lanches Beira Grande Ltda.
•
. São Paulo

•

"PAVIWITADORA
PATRIARCA

.;

Nome comercia/
Termo n.° 727.808, de 7-12-65
Bar _e Mercearia Sabiá Ltda.
São Paulo
-

Discos gravados filmes revelados, aparelhos transmissores de rádio, aparelhos
receptores de rádio, aparelhos de tele!, sÃrin _
Vsão, aparelhos para recepção e reI nd. Brasi/elra I
produção de sons, gravaebres, aqaecedores elétricos, chuveiros elétrica. tor"BEIRA GRAME"
neiras elétricas, ferros eltricos de pas• Ind. Brasileira
Classe
41
sar roupa. fonógrafos, toca-discos .
,•
LanCl2C3 cie aliche, mortadela. Is;resurt-mi
,
•
_
Classe
41
•
727.798,
de
7-12-65
9
Termo n.
to, queijo, sals:c'pl, rdz-bife
Lanches: Aliche, mortadela, presunto.
Jorge de So'uza
Classe 32
churrascos
- I
queijo, saloicha roz-b:fe e churrascos
Artgos da classe
São Paulo
Termo
n.
9
.
727.809.
de
7-12-65
Termo n.° 727.805, de 7-12-65
Termo n.° 727.792, de 7-12-65
Panificadora 5 de Outubro Ltda._
Conslabor Empreiteiros em Construções
•hamar Comércio e Reprawntacões
Ltda.
São Paulo
Ltda.
:JERIMUM
São Paulo
SOO 'Patdo
ind. Brasileira

•

1`

,

dAmáR

Ind.. 'Brasileira '1"
Cassa 33
Representações em geral

Classe 8
Discos gravados filmes revelados, aparelhos transmissores de rádio, aparelhos
receptore,s
. .de • rád:o, aparelhos els, televisão, aparelhos para recepção e re-

"C ONSLABOR" --Ind. Brasileira
,Classe 33
.•
Empreitadas ,' e • construções'

h 5 ite CUTTMROlei'
tna. Brasileira:Cia-ksé

4l'-

begSwtelra 211

DIÁRIO OFICiAL (Seção 1)1)

• Maio de 1966

MARCAS DE.POS1TADAS.
Pubtleaçito feita de aeórdo com o set. 130 do Cidico da F;laariedade ittduvrial. Da data da ai:Olhando coa:acará a
meiem o prazo de 80 diais para o deferimetito do peda. Durante arse prazo pncierao aaresentar auas omeaetaas ao nel;art.anbeuto
'Aldeola da Propriedade Indasteial aqueles mta. se ja ta-rena prair icaeas coma coneessào do regLst,ro moenda

:opa e cosinha. canais.. cabides, cadeiras
Têm.) a." 727.822, de 7-12-65
geatórias, cadeiras de balanço, caixas Fandieero de Resiaios Agulha Ltda.,
le rádios. colchõea, colchões de molas.
'rádios e tranaformadoras
Aspensas. tlivisõas. divans dirxotacas
Seu Paido
k matle.ra. espreguiçadeiras, escrivanathae. estantes. gra rda-roupas. 'Pesas.
i0$AGULHA
neeinhaa mcainhaa para radio e teteia.ESPORTES
tildo Brasileira
eão, mesinha., para televiaão, moi Imos
atra quaiiroa. porta"tratos. ons‘.
Classe 5
Caem: .32
'poltronas-camas. priteleltas, porta-cliaAço em Lauto. uva preparado, aço
jornais e rcvistas
3etis sof...)a eafáa-cantas, travesseiros e
doce, aço para tipos, aço tundido aço
•
vitrines
Tèrnio a." 7• .511.. de 7-12-65
parcialtneate trabalhado aço Pálio. aço
lie 727.820. ee 7-12-65
rejinado, bronze, bronze em bruto ou
Lavandar
11.' • • •• nemas Ltda.
&ia 7aralle,
Confecçõaa Aana
Parcialmente trabalhado, bronze de
Seu letela
mangarias, bronze em p6. bronze em
Ti:ano n." 727.815. de 742-65
barra. em tio. chumbe em bruto ao
So:intar do 13r,iSil S. A. —
parmaimente preparado cimento meNN
tração. Reve s antações e Comércio
ind. Brasileira
tálico, cot alto bruto ou parcialmente
Sáo Paido
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
33
parciaimenre trabalsm l o, terro em bruto
St
S.rvieos de lava ...daria e tinturacia
SOLIMAR
Ptma ti a. em. • . Ari ;(.)s de veatua,los era barra, lerro mungailès. tetro velho,
..Trino ta" 77 -:.F.12. de 7-12-65
em gerai: Agreeelhos gusa em bruto ou liarzialtnente traba.
e roupas
Talisman Drilik's Lula;
mamem asna • opeiadarat esnli
alpargatas anáguas °inces
avanta
Cl.e.a•
.3b
Sã°
lâminas de metal, lata em bilra. tatá°
•-aim:
amaine
talusaea
boinas,
baba
Envelopes. cartas. sobreçartas e tinp . essos d: corresnone".•acia de iiao p-óprio ma- a- . r capacetes. cartolas. cara. em talha, latão em chapas. latIlo
9%.7.2
amas casacão. coletes capas. (Males vergalhões, ligas metálicas, limalha
Termo lie 727.816 de 7-l2 65
:acra:tola (mita:iça. chapeus, cintas magnesite mangartés. metais 1150 tuba.
Sra> Pe••i•3
iras Ltda.
cintas corubinaçõme c-a:malhos. calças 'bacios ou parcialmente trabalhados. me.
fea,
ailo
em massa. merms estampalos,
Ciesst 43
amharas e de cram;2s calções. *ca:
metais para nona, fique: e zinco
Dank's
ças. carmstis. camienias e-unis:ias
— -BAO PAULO
cuecas. cerouais. co l arinhos cactos
Termo fie' 727 .t5 I 3, de 7- 12 -o5
no n. 9 727.824, de 8-12-1965
sa.as. . aisaces. crinelos dominas. achar
Lanares retas Ltda.
(Proaaseaçao)
a II
peS, bramias. fardas para militares. roThe Upjohn Company
Praa distineuir: frut,.s e St1 ,70..
:carme Latria ,: aalocaas gravatas. ma
re •4!
poro fins
fins alimereares
Ecaeltas (Inaleis da América
ros. jogos de 'Ingeria. ja q uetas, iaciaN
Tércuo il." 727.'317. de 7-12.65
l uvas. liaes. lenços. mantõs moças
Grafica Ara:aguara Ltda.
inmõr. mantas mandrião. mantilhas. pa
-etós. palas. penhora pulover peleraaa
neugme pottches palainas adiantas pu
pre.
Laaelies de: Ai., les nea•ta.".
ARARAQUARA
nhos. perneiras. quiraonos. reereos
air tas, mmikai rambife e kl tarai:ene
robe de chambre. roupão eobrenrane
aia< 3
Tèrmn o." 72'; .814. de 7-12-65
stispeneórios saldas de banho, saraiaaaa
Uni produto farmaceutico usado nu
Para
c.!..staieu
r
almeaa
e:
ma
geral
e
leamedone Cermet:ia! Vaie do Iva!
sueteres, shrets. sungas srolas otr dado
disfunças intestinais
artefatos de papel e papotas Ap(gi•
td:t.
tonea. turbantes. amos. uniformes
ces. bandejas :Ia papelão. blocos dc paPatdo
Tear° n. o 727.825. de 8-12-1965
e vestidos
;me cartões comerciais e de vistas. ca
Duram A-ata-amam of America.
Urino ne 727.511 de 742-65
dernos. • cepos d e papel duplicatas. en•
"W : Do
Estados Unido . d•• Arnarica
F.Jetrônica
Kaironik
littleaaria
e
Carrier. : elope-a f i chas. follenhae e enibalaaaw
cio('do.
de papel e papelão quaedanapos d:
P • 1,,
arai . 1. letras de câmbio. notas ',minis
4i
s(Srias. papéis de carta papéis de oficio
Alcachofras alerea. abo. esparaae p apel almaseo. papel rir iacraver. p.a
açúcar. alitoentue para animais, amido.
tas de paisAão rat'abos de papciau
amoldou. ameixas amendoim, araruta
Tirano ne 727.F.19. de 7-12-65
arroz, atum, aveia avaleis. aze:te -.rei
[
tonas banha. l•ta l hati. batatas, bams. Mareeaarla M.amaa Indiatr'a e Cama..
tia Late,
1110. GRAMEM%
biscoitos, :Ionsime e bofziches. baunilha
Fio, de almal.ie,
f • • Peai,'
cate em pó e em ciau. camarão, canela
cacau
carnes,
chá.
a." 777.a27. de 8-12-1965
eia pau e ent
WEL
confeitos, cravo
Ci.a,e 8
ladae.ria e Cr-maneio de Bebida*
caramelis
Ind. Br.azileirt
Para date •,jilia R::,i1.,...e em gar.:1. ucaceraais, cominho. creme de le:te. crema
Onatra Estrelas Ltda.
COMpOt:IS. 14.1•11'
disco. vleviaan, alto talantes. cliais.s.
aiimentlians.
d.. 1.weiro
bola:nas, enraias ma • rotones, válmilaa
gica corlhade. (estanha. cebola. condi•
.‘e Móveis et» aeral de metal. vidro. de iiparelhoe cl: intercoaninicação. tal... i.oamigo., para .imento;. colorani.
chouriços. deran. doces. doces de !ni- ma madorra- estofadas ou não. •ne!u- nes. pahra resa f èreias. lâmpadas. pl as
tris. espinalre assèncias alimenraree. em• •ave móveis para escria".rios: Arw".rios. chaves ria ta-ma l as na)stredaras a•-•
rema na 7`7.82). de 8-12-13?•':e.:
padas. ervilhan, eaxovas. estrato de r. o ê amarias para haidieilo e para rempas
Fraiorifico Praneat feda
mate, farinliaa alimentirias. favas fa• asarlaa. nbuot: »1 :..s acolehoaclos para
1NOUSTIIIA BRASILEYRA
calas. flocos. 'sarelo. fermentos. leilão móveis. bancos. halcõea bangeetas
S • k) P. ,.. 1.;
Nos trios. 'T.,:aS.5;•C:).5 tr,rora j s e eris a:In:Irias dome-iberas. barcos. biombos.
Class; 42
talizada& gliCOSe goma de mascar. gor -adriram. carrinhos para chá e café.
FRIGORIFICO
Para eaara lai : km; re ema, afemina
durara grAualcs. aeelo de teci galerna aanI • intoa para - i ortaitárica. conluiam.;
PRIMAT LTDA.
vos. afez. bitter. Is:mais.
:•': (me, cera
goiabada, gelatas. herva doce he•ma s ara se', de je. air e sala de vlsitas
vias"— ierret. gr neb,-a. e.•• e.: n arl. ficomate, bortatiças lagostas. linguas. laae aaratintas para teaamos. lardim e nraia.
Name Caavers'el•
res. nadar niinell n •i, 7./mre,
condensado. le:te em pó. legutime era -onfuntoo de arrn4dos e gabinetes para'
sucos de fruma sem tecota• - '-i's, vet.
conserve. lentilhaa, linguiça louro. nas.
mouth Vt ralOS CS..1):131: t'.. ;•. , `-' ehoa
ias aliu earicia s. mariscos, manteiga.
DO NÚMERO DE 110,1E: C1ZZ,n 50
.
quinados e wh:slay
margarina, atummelad*. macareál t. masT,..rino n. • 727.610. de 7-12.65
S. A. Diárer da Noite
São Paulo

DIÁRIO

Ind. Brsaileire

sa de tomate me] e melado, mate, mas
soa para manaus. molhos, moluscos
mostarda. mortadela, nõs moscada, no•
zes, 6los comestiveis. ostras, ova a
pe?s. paios. prallnas pimenta, pós para
pudins, pickles. peixes. presuntos, patès. peta-pais pastilhas. pizzas pudim.
queijos. rações balaneeadas para animais, requeijões, sal. sagú sardinhas.
aandutchea sorvetes. saci de tomate e de
fretas. torradas tap.oc.a. (atilaras, talha.
rim, tremoços . tortas, tortas paro ali•
mento de animais e aves. torre:as
cotia -tubo e vinagre

id Brasileire
.

SUN"
rçasileirs

4.H.

"PAU S"
Frasileira

KAONYOki

.IVAI"
Ind. Brasileira
...e

KAMON1K

DUR.ENE
(1.,•:,

f;GAARINA

