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SEÇÂO III
ANO XXIII - N.° 178
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 14 de setembro de 1965

RETIFICAÇA0 DOS DESPACHOS
PUBLICADOS
Despachos em pedidos de
reconsideraçdo

SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 1965

CAPITAL *MURAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Termo 122.905 - modelo de utilidade: um nóvo refrigerador portátil
para chopp - Requerente: José
Bauer.
Termo 123.825 _ privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em ou tu!ativos e. ejetores de saliva - Requerente: John Harry Orsing.
Termo - marca: Surep - Requerente: Seurep Comércio e Materiais
Para Construção Ltda. - Recorrente: Super Cia, Industrial de Tintas,
Vernizes e Resinas.
Termo 386,798 - Título: Hotel
Guarany - p_equarente: Antonio Q.
Zapelini - Recorrente: Cia. Cervejaria Ilrahma
Termo 967.274 - Marca: Narcosil
_... Requerente: Instituto Científico
São Jorr S.A.
Termo 387.241 - Marca: Carbotox
- Requerente: Obraq Indústria Brasileira de Produtos Quinicos Ldta.
- 'Recorrente: Untou Carbid Corporation.
Termo 387715 - Titulo: Construtora e Imobiliária Atlentico - Reonetente: Comerei oe Indtletria
Atlâ n tico S . A . Cominat.
Termo 388.178 - Título: Saca
Dias - Requerente: • Eduardo Dias
Irm5o & Cia. Recorrente: Dias
Mertine S.A. Mercantil e Industrial
Termo 388.282 - Marca: Doca' .-RPellterette: Minérios -Danei Ltda.
Termo 389.220 - Marca: Compact
Foocie - Requerente: Libbs Laboratório Industrial Brasileiro de Biologia e Síntese Ltda.
Termo 390.252 - Marca: Mies
querente: Instituto Qui--ten!R
mioterápico S.A. - Recorrente: Laboratil S.A. Indústria Fermaceutice,

O Senhor Secretário da Indústria
Alfredo Chucvri Salomão acolheu o
pedido de reconsideração apresentado
no processo abaixo mencionado,. a fim
de reformar a decisão anterior.
Termo 267.075 - marca: Arriba
- Requerente: Laboratório Farmaguiou Ltda. - Recorrente: Laboratório Biorgan Ltda.
O Senhor Secretário da Indástria,
Alfredo Chucri Salomão, negou acolhimento aos *pedidos de reconsideração apresentados nos processos
abaixo mencionados, a fim de reformar e decisão anterior de acôrdo
com o artigo 50 da Lei 4.048-61 e
da Portaria Ministerial de 27 de setembro de 1963.
Teimo 120.001 - marca: Figura
Histórica Duque de Caxias-Itororó Requerente: Ferreira de Matos &
Ltda.
Termo 140.233 - marca: Acqua
Sulfa - Requerente: Produtos Nurse
Ltda.
Termo 261.548 - marca: Tutangir
Reauerente . Laboratório . Farmaceutico 'Lafatan Ltd°. - Recorrente:
The Sydney RORS Co.
• Tèrmo 276.518 - marca: Adria
- Reauerente: Adria Indústria de
•
gabão Ltda.
Termo 289.685 - titulo: Hotel e
Restaurente Sevol a- Requerente.
AmileRr Pozzi.
Tênno 310.268 - marca: Republia
- Requerente: Republic S.A. Adubos Inseticidas e Produtos Químicos.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Téreno • 317.727 - marca: Ken
GERAL
13 roem Fonomatic - Requerente:
Ken Reonm Argentina Sociedad de
Rio, 14 de setembro de 1985
Restenneabilidad Ltda. - Recorrentte: Thcsa Tnclestria Brasileira de Em- Transferénela de nome de titular
balarrei e, S.A.
de marcas
Os interessados poderão obter vista
Rios,
Leboratórioe
/nst
feito
dps processos resp ectivos no Setor de
Produto- nefmicos e D'^ 11••,4 "04 Ltda.
Vistse e Triformerdee.
- traneferncia para seu nome das
EXPFIDIENTF, DO SR. DIRETOR marcas:
Calce, - número 78.773.
GERAL
Bonn° Mammateio - número 77.390
Indorepe tose -- inimero 87.020.
Despachos em P edidas de
Horme-Gravidico - Número ....
reconsideração
133,012.
Camboacy - número 711.191.
Rio, 14 de setembro de 1965
Seloviria - termo 330.248 - POO Senhor Diretor Geral negou dendo ser canceladas as anotaoões
acolhimento aos pedidos de recon- des apostilas referentes a penhora
sidernren a p resentados nos proces- a favor do Banco do Brasil S.A. nas
sos n ee'xo menc ionados, a fim de referida ,: marcas, com exclusão do
manter as decisões anteriores.
termo 330.248.

Exigencia

Termo com exigência a cumprir
Norbert 4041 Jacques Georgee Fatio - recorrente ao termo 372.819
- título: Casas do Linho Puro.
Diversos

João de Meio lacedo - recorrente
do termo 348.069 - Marca Vetifarm.
- Aguarde-se - como proponho à S.
Pr.
Termo 176.753 - Rupert Fox Marca: Nicodent - Estojos de escovas são da classe 48, de acôrdo
com a resolução pela C.C.A.P.

- Requerente - R. Souza Co.sta Lu.
brificantes Ltda. - Recorrente Lubrificantes e Produtos Fonseca
S.A.
O Senhor Diretor-Getat negou acolhimento aos peaulos de re.consiaeraçcío apresentados nos proveâ.5os
abaixo mencionados, a fim de nicater as decisões anteriores:

Türmo n9 362.462 - marca oca- Requerente - 8ica &)clecade Industrial de Cartonagem e Artes Gráficas Ltda. - Recorrente; Ilucatex 8. A. industrie. e Comer-

cio - Recorrente - Cia. Industrial
de Conservas Alimentícias Cica.
Ternao• ne 386.344 - marca aluo.
tocar - Requerente - Motocar Distribuidora de Veículos Accessorios
Pepas Ltda.
Termo 119 '387.468 - frase de propaganda - Tudo em Iluminação Requerente - Fábrica Metalúrgica
de Lustrosa Ltda.
Desistencia de processo
Termo as 392.093 - marca: For.
arauto - Requerente: Forinauto ImA. .7. Renner S.A. Indústria do portação e Comércio Ltda. - RecorVestuário - declara a desistência rente: Ford Motor Company
do termo 477.697: expressão de pro- Tèrmo ri9 393.229 - marca: Ita•
paganda - Roupa em Prova. - vel - Requerente: Joubert Gonçal•
Anote-se a desistência do processo vos do Vede - Recorrente: Incidis.
conforme renúncia expressa do pró- trias Gessy Lever, 8. A.
prio requerente. - Arquive-se o pro- Termo n9 398.938 - titulo: Refrie
geração Continental - Requerente:
cesso.
Refrigeração Continental Ltda.
Diversos
Termo n9 408.232 - marca: A.B.C.
- Requerente: A.13C. - Rádio •
Armações de Aço Probel S.A. - Televisão S. A.
no pedido de prosseguimento do termo 326.478. - Aguarde-se.
NOTICIÁRIO
Despachos em pedidos de
reconsideração

Oposições

Indústria Metalurgica São Coetae
O Senhor Diretor Geral acolheu no S. A. (oposição ao termo
marca
Diplomata).
cie pedidos de reconsideração apresentados nos processos abaixo men.tid. de Reve.s LII11Cál LOS .
cionados, a fim de reformar as det.musição ao termo ta) I
cisões anteriores.
urand).
Termo 340.705 - Marca: J. M. 8. marca
Grani' Ind. de Revestimentos Li- Requerente: Cia. .1. M. S. In- mitada
(oposição ao termo 667.776
dustrial.
comercial Granai Granitos do
Termo 375.382 - Marca: Farma- nome
Brasil S. A.).
labor - Requerente: Farmalabor LaLivraria Universitária - Ltda. (opoboratori Ohimici e Farmaceutioi - sição
ao termo 667.834 marca Jun.
Recorrendo: Laborterápica Bristol dica e Universitária).
S.A. Indústria Química e Fuma- Estoril Decorações Ltda. (oposiçao
ceutica.
ao tênno 667.947 marca Estoril).
Termo no 375.383 - marca: Far- Aleksander Storch (oposição .ao
maiattor - requerente - Fannala- termo 668.282 marca Leniu..
hor Laboratorl Chimici e Fannaceu- Plásticos do Brasil 8. A. (oposição
Mei - Requerente - Laboraterápica ao termo 668.401 titulo
Plasticolar
Erestol S. A. Indústria Química e Joaçaba).
Farmacêutica - Recorrente - Phar- Berbere & Dib (oposição ao termo
ma 8. A. Laboratórios Farmaceuti- 668.127 marca Café York).
008.
Etetro Gwal S. A. Lojas Segai
Termo n9 376.397 - marca: Zippo (oposição ao termo 668.674
titulo Lo•- Requerente - Herry Katsermann jas Regal).
- Recorrente - Zippo Manufactu- Guanabara S. A. Ind. e Comércio
ring Company.
(oposição ao termo 665.522 marca
Termo n9 378.864 - Marca: For- Pluma).
linha - Requerente - Po/linha Li- Guanabara S. A. Comércio e Inmitada.
dústria (oposição ao termo 667.404
Termo n9 387.261 - marca: Figu- - marca Puma Cotonyl termo
ra de Dois Cachorros de Raça Boxes 689.537 marca Plurnalã Lua Nova -

-

As Repartições Públicas

deverão remeter o expediente
destinado à publicação . nos
Jornais, diariamente, até às
15 hora*.
- As reclamações pertinentes' à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 ás 16 horas, no máxi.
mo até 72 horas após a salda
dos órgãos oficiais.
-Os . originais deverão ser
g rafados e autenticadactÉlo
dos, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
-- Excetuadas as para o
exterior,,, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou arn
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assin.an
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ASSINATURAS
•• FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES PARTECULARS3

• Capital e Interior:'
Semestre. - Cr$ 0.000
Ano . • . . . . Cr 12.000
Exterior:
Ano •
. .- Cr$ 13.000

• Capital e Interior(
Semestre . a Cr$ 4.500
Cr$ A.000
Ano
Exterior:
Anu .

•

•

Cl 10 .000

vão impressos o número do dos Jornais, devem os as.
talão de registro, .0 mês e o sinanles providenciar a res..

te, a verificação do prazo de, ano em que findará.
. . pectiva renovação com ant
• iYaliclezde de suas assinaturos,i A fim de evitar solução de cedência minima- de trinta
na parte superior do enderêço Continuidade ao recebimento (30) dias.
•

- As Repartições Públicas

cingir-se-ão às assimilara*"
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes,
- A fim de possibilitar ti
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, toli.
citamos usem os Interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deporta.
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só sa
fornecerão 00s assinantes que
as solicitarem no alo da as.
sinalara.
- O funciondrio público
federal, para fazer Jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos ofi..
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo anos de Cr$ 10 por ano
decorrido.

Klbon S. A. Ind.° Alimenticiaa
têrmo' 869.540 marca Dupluma Lua Cia. Industrial e Comercial Brasi- Marquardt Scherer St Cia. Ltda.
leira de Produtos 'Alimentares (opo- (oposição ao têrmo: 671.880 - ti- (oposição ao Virmo: 070.339 - mar.
•
Nova).
ca Nuturi Baby).
tulo: Cerealista Sulista).
Produtos Oantact S. A. (oposição sição ao têrmo 1367.684).
ao têm° 872.959 marca Prima Com- • Companhia Industrial e Comercial Kibon Sociedade Anónima Indús- lelems S. A. Ind. Attmenticias
pacta).
• Brasilaira de Produtos Alimentares trias Alimentícias (oposição ao tér- (oposição ao têrmo: 670.340 - marContinental Bating Co. (oposição (oposição ao taamo: €47.683 -mo: 670.867 - marca: Chocobam).' ca Nuturi Baby).
ao termo 667.222 marca Wundra)
ca Serve Café - tênno: 667.686 - Companhia de Tecidos .Progredlor Vemag Sociedade Anônima Veia
Ciba Societe Anonyme (oposição marca Seracafé - télrino: 667.881 (oposição ao têrmo: 668.477 - mar- culuos e. Máquinas Agrico/as (oposiao tarmo: 667.340 - marca Driva- --- marca Serv Café - térmo: 677E28 ca: Progresso).
ção ao itêrrno 671.145 - nome co-.
bol).
- marca Serv Café Internacional). Lojas I)u Ton Sociedade Anónima marcial).
Instituto Medicamento Fontoura General Electric Co (oposição ao (oposição oa térmo: 657.953 - mar-1 Veinag Sociedade Anónima Veia
Sociedade Anônima (oposição ao ter- térmo: 667.941 - marca 'I'ri 66).
ca Produtos Alimentícios Dubons). colos e Máquiunas Agloolas (oposimo: 672.779 - marca Biozhn).
Ciba Societe Anonyme (oposição Vinhos Luiz Antunues S. A. (opo- ção ao tanno: 671.147 - sigla VaSupermercados Peg Pag Sociedade ao tarmo: 667.634 - marca Cibern. sição ao têrmo: 671.1347- mape).
Anônima (oposição ao tênno: 658936. Lápis Joalum Faber Ltda. (oposi- Armszem São Luiz).
Sociedade Anônima Lar-Meio MJ:.
- sinal de propaganda: Lev Pcg). ção ao têrmo: 668.495 - zoarem( Otto Eaumgart Indústria e Comér- nervo (oposição ao termo: 670.081
.
Supermercados Peg Pag Sociedade Bicolor).
cio Sociedade Anónima (oposição ao - tituluo: Sallumtex).
.
Anónima (oposição ao Oram: 663.481 Oco Arquitetura Ind.. e Comércio Cimo: 868.594 - marca: Ison). . Indústrias Villares Socidade Allem
- expressão de prop. Pague e Le- aiociedade Anónima (oposição ao tér- Asteca S. A. Assistência Técrác.a alma (oposição ao térmo: 869.982 -1
ve).
murro Furnitoure). e .Administrativa (oposição ao têrmo •titulo Mccs o ina Atlas).
coo: 1368.501
Fábrica Pozzi S. A. Ind. de Paga
•Supermercados Pog • Ps.g Sociedade .Fagain S. A. Fábrica de Ataduras, 669.952 - marca Astec).
Anônima (oposição ao ténno: 660442 Gazes e Algadoes Medicinais (opo- Kibon S. A. Ind. Alimentícias samanaria (oposição ao têxtuco (310115
sição
ao
taxmo:
889.374
marca:'
marca POZ7.1)
(oposição
ao
térzno:
672.247
marnome
comercial:
Supep
Mercado
ca Café Bem Bozn).
Pluma).
Cristais Prado 'Sociedade Anônima
Escolha' e Leve Ltda.).
-The H D Lee Co Incorporated Indústrias Bariloche 13: A. (opo- Mim S. A. 'Ind. .AlimraltlelaS (oposição ao têrmo: 671.021 - MRSIn
(oposição ao têrmo: 670.332 - mar- sição ao •térmo: 869.438 marca: (oposição ao termo 672.218 - mar- ca Durante).
ca Bem Bom).
Bariloche).
Jaconan Roeati (oposição ao téra
ca Lee).
The H D Lee Co Incorporated Slemag Foinmechanisclie Werke G Provei Predial de Administração, mo 670.001).
H (oposição ao tarmo: 667.522 Vendas e Empreendimentos Limitada Indústrias York Sociedade Anôo
(oposição ao, tèrmo: 670.333 -- mar- M Bmarca:
Semaq).
(oposição ao térmo: 869.458 - mar- ntma Produtos Cirúrgicos (oposição
. ca New Lee).
Henke/ & Cie GMBH (oposição ao ca Praven).
ao tanso: 672.011 - titulo: York
.•
Eme Equipamentos Metálicos e In- têrmo: 668.840 - marca Silsan).
Provei Predial de Administração, Vidros Ltda.).
dustriais Limitada (oposição ao t&-- Canadian Hoechst 1964 Limited Vendas e Empreendimentos Limitada
Ind. York S. A. Produtos Citúrsuo: 676.265 • marca Enn).
(oposição ao termo: 689.006 - mar- (oposição . ao Mimo: 009.459 - ti- gicos
(oposição ao tèrmo 672.012
Eme Equipamentos Mettlic.os e In- ca Fagra).
tulo).
dustriais Limitada (oposiaão ao tér- Union Sjls Van De Loo 8: Co (opo- Laboratõrios Ancir. omaco Sociedade - marca York).
Chocolates Gart5to Sociedade A!18mo: 676.267 - marca Erra).
sição ao tênue: 667.741 - marca: Anônima .(oposição ao tênue: 673•404 alma (oposição ao tênue: 673.071
marca
IlainIzin).
Eme Equipamentos Metalicos e In- Audiraaex)marca Atlas).
dustriais Limitada (oposição ao tér- Ieiser deep Corp (oposição ao têr- Chocolates Dulcora S. A. (oposi- - -Escribfato
Técnico de Eletricidade
ção
ao
têrmo:
669.899
-marca:
mo 676.2£6 - marca Emb.
mo: 867.617 - marca Wi/roinas).
(oposição ao tearnot
Cirúrgicos
Mellomint).
Reser
Jeep
Corp
(oposição
ao
têrCacique Auto Peças Ltda. (oposi"MI Sociedade Anónima Indús- 672904).
mos:
865.618
titulo
Wilminas
Indústrias Vinares Sociedade Anôção ao tarmo: 668.135 - nome cotria e Comércio (oposição ao termo: nima
(oposid.o ao tênue: 6r39.763
Ulmo 667.879 nome como-ciai Wil- 872.881
mercial: Pôsto Cacique Ltda.).
- marca: Cromobril).
- titulo Garóto).
Ibia Instituto Bioquímico Inter minas S. A.
Phenix
Empreendimentos
ImobiliaAmericano Sociedade Anônima (opo- Produtos Erlon Ltda. (oposição ao rios Limitada (oposição ao termo: 'Indústrias Voir S. A. Prodatous
Limitada (oposição ao ténia)* 575.864
sição ao térmo: 669.098 - marca Varra° 665.677 marca Cometa).
670.11E).
Anacortil).
Companhia Química Industrial da Costa Jr. ir-Cia. roposicão ao aér- - marca Eitel).
A. Rodrigues Pereira 4: Coinuar.hia
Tecidos Pluma S. A. (oposição aoo Laminados (oposição ao Vamo: mo: 8'70.234 -"marca Trevo).
Companhia Industrial de- Conser- Limitada (oposição ao larroo 875196).
termo: 689.374 - marca Pluma). 4 675.177 -o- marca Forrniplast).
Indústria e Comércio de Cereais Major Sociedade Anónima Produ- vas Alimentícias Cisa (oposiolio ao Aurislo. Barroto Martins (opiçãa
Angélica Limitada (oposição ao ter- tos Eletrônicos (oposição ao Virmo: Virmo: 670.556 - frase de nropa- ao tênue: 675.855 - nome comer6(2).5/1 - marca majosa)..
ciai Credilar Ltda.),
ganda: Nectar de Fruta é /ruíd) •
1ase 864.830)a
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Ceres Plantas -e Jardins Limitada (oposição ao têrmo: 670.319 - ex(oposição ao têrmo: 674.527 - mar- pressão de propaganda: Seguurane
ça).
Ca Ceres).
Quilatas Solubrás Ind. e Comér- Villares S. A. Participações Induscio (oposição ao Urino: 650.540 - trias (oposição ao térmo: 670.322 marca Vilares).
marca Solubra).
Companhia de Calçados DNIi n Usina Açucareiro Paredão S. A. (oposição ao termo: 677.817 - titia . : (oposição ao têrmo 672.736 - marca
Az de Ouro).
lo Calcembem).
Biscoitos São Luiz S. A. (oposição Waldemar Correia Produtos Aliao termo: 671.847 - titulo: Arma-'menticlos - (oposição ao termo número 673.149 - marca Casas Ideal).
zéra São Luiz).
Ind. e Comércio Umberto Pesaro
Aço rural= Sociedade Anônima Limitada - (oposição ao têrmc núrae(oposição ao termo: 675.435 - mar- ro 668.480 - marca Italmez).
ca: Simagran).
Fundição de Ferro Maleável Omega
Perfumaria Reny Limitada (oposi- S. A. - (oposição ao termo 669.174
ção ao termo: 667.562- marca: Bo- - marca °maga).
•
liche).
Lelio Ferrari - (oposição ao Urra°
Gesellschaft For Linde's Limas- número 670.799 - titulo Panificadora
chinen Aktiengesellschaft (oposição Pluma).
- Indústrias Metalúrgicas Régia S.A.
ao termo: 667.540).
(oposição ao tênis() n. 670.577 Renato de Souza Freitas (oposição ao tèrmo: 640.709 - marca: Re- marca Regina).
Vista dos Bancos).
Emprêsa Metropolitana e EngenhaPão Americano Ind. e Comercio ria Limitada - (oposição ao tãrmo
Sociedade Anónima (oposicão ao tèr- número 670.987 - titulo Organização
Metrópole).
b20: 640.911 -- marca Ni) Pala).
meado machado & Cia . (oposição Volkswagenwerk Aktiengesenschaft
a() termo: 668.148 - marca: Disca- - (oposiç ão ao têrmo núméro 668.071
- marca: Volkslfindist).
co).
Lah
Roussel
(oposição
ao
terVolkswagenwerk
Aktien.gesellschaft
Le-s
mo: 668.435 - marca Sintisone). - (oposição ao tèrmo número 688.073
- marca Sarai Volks).
Editora Atlas Sociedade Anônima Volkswagenwerk Aktiengesensehaft
(oposição ao termo: 670.838 - mar- - (oposição ao têrm onúmero 6G8.760
Oco Atlas).
- marca Auto Mecânica Alvorada).
Pastificio Rex Limitada (oposição uto Union G. M. B. S. - (oposiao têrmo: 868.755 - marca Rex). ção ao termo número 668.760 .Simaq Sociedade Anônima Comer- marca Auto Mecanica Alvorada.
dal
Materiais,
e Moto- Continental Gummi werke Aktienresde
(oposição
ao Máquinas
rirmo: 667.32,7,.
' gesellschaft - (oposição ao termo tule
Simaq Sociedade Anônima Comer- mero 668.825 - marca Continental).
Call de Materiais, Máquinas e Moto- U. A. Of Brasil Inc. - (oposição
res (oposição ao térmo: 667.528). ao termo n. 668.154 - nome civil
Signo Artistas Unidos Ltda).
Simaq Sociedade Anônima Comerdal de Materiais, Máquinas e Moto- Dumas Milner do Brasil S. A.
poso ao térmo 669.400 - marca
res (oposição ao termo: 667.525
Pinho Paz).
marca Cimac - termo: 667.524 White Plorse Distillers Limited marca Cimac).
(oposição ao térmo 669.432 - marca
Clairol Incorparted )oposição ao walso arome).
tèrmo: 668.488 - marca Ciais de Algemeene Kunstzijde Unia N. V.
Lune).
- (oposição io têrmo número 671.013
Indústrias Villares Sociedade Anô- - marca Enka)..
nima (oposição ao têrmo: 671.895 Embra Importação e Exportação
nome comercial Persianas Atlas Limitada - (oposição ao termo núLtlas).
mero 689.180 - marca Embra).
Espiro Ind. e Comércio cio Molas Aktiebolaget Electrolux - (oposição
Limitada (oposição ao têrmo: 672.222 ao bramo 673.140 marca Ilolux).
- marca: Disco Espira)).
Instituto National des Appenations
Tecelagem Lady Sociedade Anôni- D'Origine des Viris et Eaux de Vie ma (oposição ao têrmo: 671.498 - (oposição ao termo 674.153 - marca
titulo: My Lady Confecções Ltda.). Champagne M. Viterbo).
Instituto Pinheiros Produtous Te- Instituto NationaI des Appellations
rapêuticos Sociedade Anónima (opta. D'Origine des Vins et Eaux de Vie alçâo ao tèrrno: 668.843 - marca (oposição ao têrmo 673.789 - titulo
Festival da Champanha).
Ariderson Clayton & Co S. A. Ind. Metal argica Orlândia S. A. • Comércio (oposição ao tênno: (Oposição ao têrmo numero 577.e39 (172.691 - titulo: Mercearia Casca . marca Orlandia).
tinha).
I Patroa Engenharia Comércio e lnChafik Rayes (oposição ao têrmo: dústria S. A. - (oposição ao têrmo
número 677.807).
872.219 - nome comercial),
Chafik Rayes (oposição ao térmo- Paira° Engenharia Comércio e In871.106 - marca Roupas Cacique). dústria s. A. - (oposição ao Urino
677.808 - marca Deltrac).
Casa Falchl S. A. Ind. e Comércio (oposição ao têrmo: 672.446 - Petrac Eirsenharia Comercio e Indústria s. A. - (oposiceo ao têrmo
marca Amoreco).
1577.809 - marca Deltrac) .
Centrais de Concreto do Brasil So- Calce e Leve S. A. - Auto Serviços
ciedade Ananima (onosição ao termo de Calcados - (oposição ao termo
871.799 - marca Concrecel).
In. 677.1317 - marca Calcembeira
Instituam de Angeli do Brasil Te- i Frigorifico Jandira S. A. - (oporapêuticos sociedade Anônima (opo- sição ao tanno 672.893 - marca Janalça° ao tRrmo: 673.429 - marra dirense) •
N
•
São Paulo Alnargatas S. A. Otaso Organiarição inianceira Ad- (oposição ao termo 672.155 - sinal
ministradora - Sociedade Anônima de propaganda Passo Ouro Provac).

Plarcon planejamento Arquitetura
e Construções Ltda. - (oposição ao
térmo 672.994).
Calçados Sissi S. A. - Indústria e
Comércio - (oposição ao tèrmo número 672.948).
São Paulo Alpargatas S. A. (oposição ao tèrmo 672.156 - insígnia
Passo Ouro Provac).
A.B.C. Rádio e Televisão S. A. (oposição ao têrmo 673.270 - marca
Ouro Branco).
PIarcon Planejamento Arquitetura
e Construções Ltda. - (oposição ao
termo 672.993 - marca Placon).
Olin Mathieson Chernica/ Corp. (oposição ao têrmo número 667.966 Winchester).
Olin Mathieson Chemical Corp. (oposição ao termo número 669.967 Winchester).
Olin Mathieson Chemical Corp. (oposição ao termo número 687.964 Winchester) .
Olin Mathieson Chemical Corp. (oposição ao termo número 667.965 -

Winchester 44).
Ernprêsa de Aguas de . São Lourenço S. A. - (oposição ao termo número 668.765 - titulo Casa São Lourenço).
Cia. Brasileira labodiaceta Fabrica
de Raiou - (oposição ao termo número 676 . 974 - mares Cristal).
Reine Goltz ver - (oposição ao
termo 669.975 - marca Zona Sul).
Oppac Ouro Preto Peças Artísticas
e Confecções Limitada - (oposição
ao térmo número 674.124 - marca
Ouro Preto).
O PPac Ouro Preto Peças Artísticas
e Confecções Limitada - (oposição
ao térmo número 674.118 - marca
Ouro Preto).
Organização Seu criado Obrigado
I^ Sociedade Civil - (oposição ao
térmo 669.493 - marca Seu Criado
Obrigado).
Técnica Elétrica Guanabara Limitada - (oposição ao têrmo número
670.236 - marca Guanabara).
Bristol Myers Co. - (oposição ao
têrmo 667.984 - marca Touche).
Cia. de Cigarros Souza Cruz (oposição ao termo 676.847 - marca
Cônsul).
Cia. de Cigarros Soma Cruz (oposição ao termo 671.841 titulo Bar
Confeitaila e Sorveteria a Predileta).
Cia. de Cigarros Souza Cruz (oposição ao tênue( 671.765 titulo Mercearia Marly).

Cia. de Cigarros Souza Cruz (oposição ao termo 672.498 marca Cometa).
Cia. de Cigarros Souza Cruz (oposição ao têrmo 672.037 titulo Casa
Continen tal ) .
Arthur Lundgren Tecidos S.A.
(oposição ao têrmo 668.508 marca
Caricia).
Arthur Lundgren Tecidos S.A.
(oposição ao têrmo 668.509 marca
Caricia).
Cia. Importadora de Produtos Americanos Cipra (oposição ao térmo numero 6 g 9.0 1 3 marca CIBRA
Cia. Importadora de produtos Americanos Cipra (oposição ao termo número 669.019 marca Cibra).
Cia. Importadora de Produtos Americanos Cloro (oposição ao termo número 6E9.017 nome comercial Comércio e Indústria e Produtos Agrícolas
do Brasil Ltda. (Cibra).

Arthur Lundgren Tecidus
(oposição ao têrmo 668.507 meais
Caricia).
Arthur L un :Jaren 'Tecidos

oposição ao termo 653.503 ,marca Laricia).
Alcãntara Machado Conlécrio eLnpreendimenws Ltda. (opa .m w o

taram 671.453 título Feira Szasi.
de Exportaçao).
Industrias York S.A. Produtos Cirúrgicos (oposição ao têrmo 671.6Lp
Industrias de Chocolate Lacta i. A.
(oposição ao têm() 1368.431 marca
Cale Diamn ate ) .
.
Ar thur Lundgren Teciaos S.A.
(oposição ao termo 668.505 marca Caricia).
Indústrias Gasparian S.A. (oposiçáo ao tanno 673.342 marca Bramia"
Rumo as Aulas).
Produtos Elétricos Ilrasileiros S.A,
P.ES loposiciio ao térmo 672.941 marca Discola.r).
Cia. United Shoe Machirtery do
Brasil (oposição ao Carmo 673.3137
marca atile,.
Anderson Clayton & Co. S.A. Ind.
e Comércio (oposição ao termo nu ..
mero 671.847 titulo Armazém São
Luiz).
Durval Stockler de Lima (oposição
termo 671.601 marca Healtby
De Maio Gano S.A. Ind. e Comércio de Peças Para Automóveis
(oposição ao tarmo 669.759 titulo MG).
Pastificio Anchieta S.A. Imporoe)Comercio (oposição ao termo
ai
671524).
Santa
Santa Lúcia Cristais Ltda. (oposição ao têrmo 670.361 marca Blendez).
ao

Pastificio Anchiets, S.A. impoltação e Comercio (oposição ao termo

671.523 nome comercial Panificadora
Padre • nchieta. Ltda.).
Fundição de Ferro Maleável Orneais
S.A. (oposição ao termo 669.431 mar
ca Mega).
Cia. Industrial e Comercial Brasmotor (oposição ao têrmo 673.104).
Matadouro Frigorifico Lagoense sociedade Anônima (oposição ao termo
672.e7:3 marca LV).
AndersOn Clayton & Co. S.A. Ind..
e Comercio (oposição ao termo numero 672.435 marca Topps).
Tecidos Buil S.A. (oposição ao termo 672.860 marca Soá).
united Slioe Machinery do
Brasil (oposição ao térmo 673.388)„,
Cia. United Shoe Machinery do
Brasil (oposição ao termo 673.389
marca Colorstik).
Cia. United Shoe Machinery do
Brasil toposiçao ao termo 673.380
marca Colorstak .

Aicantaia Machado Comércio O

Davieenctimeutos Ltda. (oposição ao

termo 672.509 titulo Usemav Material

de hosino Audio Visual).

Alcântara Machado Comércio e
Empreendimentos Ltda. (oposição ao
têrmo 671.459 titulo Feira Brasileira
de Exportação).
Painel Publicidade Ltda. (oposição
ao têrmo 673.007 nome comercial).
Industria de Arteia tos de Borracha
Omega Ltda. (oposição ao têrmo número 669.174 Comega Borracharia).
Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik G.M.B.R. (oposição ao térmo
670.252 marca Blg).
Ora Arquitetura Ind. e Comércio
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S.A. (oposição ao tkrmo 669.626 nome civil Ocaporanga Ltda. Engenharia e Administração).
Oca Arquitetura Ind. e Comércio
S.A. (oposição ao tèrmo 869.492 marca OB. Noticias).
Sarotti Aktiengesellschaft (oposição
ao têm() 670.288 marca Sapot1).
Perfumaria Lopes Ind. e Comércio
8.A. (oposição ao têrmo b77.752 marca Sair Lady).
Bisel 8.A. Comércio e Ind. (oposição ao termo 673.289 marca Risel).
Ancora Ind. e Comércio Ltda.
(oposição ao térmo 675.252 marca
Nelli).
Ftilsan Brasileira S.A. (oposição ao
tãrmo 668.820 marca Rian11).
Edgar Kocher (oposição ao têrmo
674.564 marca Sinco).
Financeira de Perfumaria S.A.
(oposição ao têrmo 670.212 marca
Tabu).
Neif Elias (oposição ao têrmo número 677.122).
General Electric Co. (oposição ao
têrmo 669.153 marca Man).
Bailio da Provinda do Rio Grande
do Sul S. A. (oposição ao termo
469.373 marca Plano Provinda de
Habitação Popular).
13anco da Provinda do Rio Grande
do Sul E. A. (oposição ao têrmo
689.376 fruNa Nano Provincia de
Habitação Popular).
N. V. Betonfabriek de meteoor
(oposiçrto ao terno 668.107 marca
Teleon).

Setembro de 1965

•

Cibral Cia. 'Industrial de Óleos termo 670.344 'a rca Jeune France) .
Vegetais (oposiçqo ao têrmo 669.017
J E. Ataon Limited (opo.inome comercial Comércio e Ind. de ção ao termo 610.344 marca Jeune
Produtos Agrícolas do Brasil Ltda. Fralice) .
Obra).
'fie Gillette Co. (oposição ao
Cibarl Cia. industrial de óleos tênia) 670.213 marca Lâtrmas
Metais (oposiçao ao termo 669.018 Barbear Dupapai Aço Niquel i:rorno
marca Cibra) .
Azul) .
Cibral Cia. Industrial de Oicos
Instiuto Mealcamenta Fontoura
Vegetais (oposiçao ao termo 669.019
S. A. (oposiçao ao têrmo 670.962
marca Cibra)
marca Fontosai, .
Casas da Ba.nna Comércio e Ind.
Organização Leão do Norte LA,.la.
S. A. (oposiçad ao termo 645.420 í (oposição ao termo 668.966 marca
nome comercial Organizações da Leão do Norte .
Banha Ltda.).
; Indústria da Linhas Centauro
Indústrias Reunidas Irmãos Spina S. A. (oposição ao termo 676.957
S. A. (oposição ao têrmo 675.646 marca Vera Cruz) .
marca Iris) .
Indústrias Reunidas Universo IaInd. e Comércio de Calçados
Arcoflex 5: A. (oposição ao térmo peçam Mecânica e Marcenaria
Ltda.
(oposiçi7) ao térmo 675.905
665.856 iliarca SonyflexT.
Ind e Comerino de Calçados Arco marca Univarmii
mm eeettt eettteettt
Flex S. A. (oposição ao tarmo
Casar Maspero e Jacob Gottileb
668.093 marca Portiflex).
oposição ao termo 668.432) .
Ind. e Cdifféaçio de Calçados
International de Metais Fero e
Arco Flex 8. A. (oposição ao têrmo
Aço do Brasil S. A. (oposicâo ao
668.158 marta Arcoverde) .
Celanese Corp. of America (opo- termo 663.079 nome comerciar).
sição ao têm() 668.093 marca I Eletro Geral S. A. Lojas Segai
(oposição ao térmo 668.663 marca
Fortiflex) .
Ceianese Corp.„ of America (opo- R.egal) .
Eletro Geral S. A. Lojas Seaal
sição ao termo 663.092 marca
(opoSiçã,o ao termo 668.664 marca
Fortifica).
Regal) .
iC Gillette Co. (oposição ao
tér)no 668.305 marca Traktotec) .
Eletro Geral S. A. Lojas Segai
Lab. Roja toposição ao têrmo (oposição ao termo 668.665 marca
Regal têrmo 668.686 marca Regal 669.954 marca RiciPs) .
Syndicat National de La Perfu- termo 668.667 marca Regal - térrno
(oposiçao ao 668.668 marcaRe gal - termo
Merle Française

•=••••
1 668.669 marca Regal - têrmo
668.670 marca Regal - termo
; 68.672 marca Re gal
termo
I aG8.675 nome comercial Lojas Regal
Louças Ltda. - termo .6a7. ',11
marca Real).
Atlanta S. A. Balas e Caramelos
(oposição ao termo 668.699 titulo
Boliche Ouro Verde) .
Dif errai Distribuidora de Ferro
Ltda. [oposição ao tèrmo 652.867
marca Siferal) .
Diferral Distribuidora de Ferro
Lida. (oposição ao térmo 656.868
marca Siferal)
Dif errai Distribuidora de Fero
Ltda. (oposição ao térnio 656.869
marca Siferal) .
Acir S. A. Administração Comércio e Indústria Reyer (oposição ao
Vrmo 675.072 marca Aci).
Exprinter S. A . Turismo e C(ron'oio
(..iloslça.o ao termo 669.877 marca
Dcnrinter) .
Angulo Projetos de Interiores e
DeSenho Promocional Ltda. (oposlçâo ao termo 674.375 marca A ag alo) .
Angulo Projetos de Interior e
DeSenho Promocional Ltda. (oposidão ao termo 674.376 titulo Anaulo
Decorações) .
Viação São Paulo Ltda. (oposição
ao termo 673.441 marca São Paulo) .
Civap CorriP- ''i g 1 e Imobil.ai ia
Vale do Parn " Ltda. (oposição ao
Urino 676.373 .
.
Maquinas r
.iuipamentos Mello
S. A. (oposl r. no Virmo 676.352
home comercial apresentações Melo
Ltda.) .

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDENCIA
DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
VOLUME 32 - ABRIL DE 196$
I - PR EÇOi CR$ 1.300
FascIcvLo 11 - PREço: CR$ 1.400
ta* FAscicuto III - PREÇO' CR$ 1.200
FÁSOICULO

Revista Trimestral de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
eenteln a matéria que, anteriormente, constituia o Apenso ao Diário da justiça.

A VENDAS
Na Guanabara

Seçao de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n o g
Agência 11 Ministério da Fazenda

Atende-se pelo Serviço de Reembillso Postal
Em Brasiba

Na Sede do D.1.140
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Taram n.0 699.214, de 7-7-1§65
RaPoseeras Pedras para Revestimentos
Limitada
São Paulo

RAposra'RAS

nide 13raeileira
Classe 4
Pedras
rérino n.° 699.216, de 7-7-1965
Toenstimber Transportes de Madeiras
Limitada
São Paulo

Classe 4
Madeiras em bruto
Termo n.° 699.218. de 7-7-1965
Consórcio Comercial Campinairo Ltda.
São Paulo

C .N 19

O.

SIM RO
Classes: 33 e 50
Contabilidade, administração de bens e
impresos para uso da firma
Termo n. 9 699.219, de 7-7-1965
Cilcorte Comércio e Indústria de
Laminados e Corte Ltda.
Sao Paulo

'IngIgnfleira
Classe
em bruto, aço preparado. aça
e , aço para tipos. aço fundido, aço
Parcialmente trabalhado. aço pálio. aço
Sitiado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze-. em
Narra, em fio, chumbo em bruto ot
Ureia imenee preparado, cimento
cobako, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado. ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho
;lusa em bruto ou parcialmente traba.
medo, gusa temperado. gusa e:aleive]
Laminas de metal, lata em fedia. lutar
tm fillha, latão em chapas, lata° em
wrgalhiaaa, liga metálica, limalhas
orl:sio, manganês. metais não traba
m ou parcialmente trabalhados. meNa em massa, -metais estampados
axiais para solda, níquel. ouro. :ince
corrugado e zinco liso ern bilhas
Dérmo a.° 699.220, de 7-7-1965
Franco Ferrari
São Paulo

pum 21 BOLIC0111
Classes: 3 3e 49
Diversões e boliche

Timo n.° 699.221, de 7-7-1965
franço Ferrari
são Paulo

cré, caixas de descarga, .chapas isolanTermo n.° 699.233, de 7.765
tes, caibro*, caixilhos, colunas, chapas Indústria Brasileira de Detergenes
para cobertura, caixas dagua. edialca"Inbrade" Ltda.
çao pré-moldadas, estacas, esquadrias,
São Paulo
fórros, frisos, gesso, grade., janelas, laCIAM D'S
melas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
PLAST BRIL
BOUM, 21
de junção. 'ages, lageotas, material imoInd. Brasileira
tantas contra frio e calor, maallhat, maClasses: 33 e 49
deiras para construções, mosaicos pra.
Diversões e boliche
Classe 46
dutos para tornar impermeabilaantes as Uai produto para limpeza de plásticos
¡Irmo a.° 699.222, de 7-7-1965
Cie. Brada de Planejamentos e Venda argamassas de cimento e cal hidráulico.
pedregulhos, placas de pavimentação,
Taram n.9 699.234, de 7-7-65
peças ornamentais de cimento ou gesso,
Indústria Brasileira de Detergentes
BREU.
para tetos e paredes, parqueies, portas,
"Inbraile" Ltda.
Ind. Brasileirs
portos, persianas, pisos, papel tiara forSão Paulo
rar cosas soladeiras para porta, meios.
Classe 33
• BRIL LAR
Adminisctração de bens, medição de ne- tubos de concreto. telhas, tacos, tubos
„ Ind.. B•rasiletra't
gócio, representações em geral, planeja- de ventilação, tanques de cimento. vigamento, venezianas e vitró
mento e representação de serviços coraClasse 46
pra e venda de imóveis e importação e
Termo n.° 699.228, de 7-7-1965
exportação de veículos
Mercearia e• Açougue a Capital Ltda. Um produto para limpeza de pias, pane.
Ias, talheres, banheiras e torneiras
Tann° n•° 699.224, de 7-7-1965
São Paulo
Tebaldo Sitaionato
nono n.9 699.235. de 7-7-65
São Paulo
Indústria Brasileira de Detergentes
Int C
"Inbrade" Ltda.
' São Paulo
Classe 41
Carnes verdes
PASTA BRIL
Classes: 32 e 50
Ind.
Brasileira
Termo
n.°
699.229,
de
7-7-1965
Propaganda e publicidade: „impressos
Contabilidade
e
Movo!:
em
para uso da firma
Auditoria S/C.
Classe 46
Taram na 699.22.5, de 7-7-1965
Um
porduto
para
limpeza de mão de
São Paulo
Indústria e Comérci ode Tecidos e
mecânicos
Confecções Arnomax Lida MAGOS
Termo n.° 699.236, de 7 7-65
São Paulo
CONTABILIDAILE E
Arpavi S. A. — Indústria e Comércio
AUDITORIA
DECRONII;
São Paulo
Ind. Brasilei
Classe 33
Contabilidade, auditoria e assuntos
Classe 23
ARPO'
,
Para distinguir: Tecidos em geral, tefiscais
f Ind. Brasileira
ciclo, para confecções em geral, para
Tèrmo na 699.230, de 7-7-1965
tapeçarias e para artigos de cansa e
C'asse 25
Airy Zanetti
mera: Mode °, alpaca. cânhamo, cetim,
Para distinguir árvores de lata!, bibe.
São Paulo
caro& casemiras, fazenda. e tecalos de
lota, bolas para enfeites de árvores ne
Ia eia peças, luta, iersey, linho, nyloa,
natal, cartas geogrficas, clichés. car nões
• LANIMARIC
postais, cartazes, displays. desenhos ar.
pico-peco, perealine, rarai, rayon, seda
Ind.
Brasileira
tsticos, desenhos, decalcomania para ,te.
natural, tecidos plásticos, aecidos
permeabilizantes e tecidos de pano couro
ciclos, estátuas, estatuetas, estampas.
e vestidos
-1...vuras, frutas de vidro. figuras -de
Classe 8
ornatos.
festões, fotografias. frutas de
Rádios,
televisores,
veladeiras,
espremeTermo n.° 699.226, de 7-7-1965'
louça. figuras para enfeitar bolos de
dores elétricos e fogões
Bar e Café Siqueira Bueno Ltda.
aniversários, batizados, casamento., e
Silo Paulo
Termo n,° 699.231,de 7-7-65
outras quaisquer comemorações. nata
Indústria Brasileira de Detergentes
gens. letreiros, manequins. mutuara,
SIQUEIRA BUE,NO
"Inbrade" Ltda
obras artisticas, obras de pintura. Pala
End. Brasileira
n‘ e cartazes para decorações e para
S'o Nulo
exposição projetos. mostruários de mor.
cadorias diversas e para propagandas,
Classe 41
ri.LQ BRIL
suportes artísticos para vitrines, estaLanches de queijo, salame, mortadela,
Ind. Brasileira
tuetas, para adôrnos e para fins sota.
Presunto, salsichas, churrasco alite,
ticos
parai le salame
Classe 46
T'êrmo
n.°
699.237,
de 7-7-65
Tênno n. 0 699.227 de 7-7-1965
Um produto para limpeza de máquinas
Index de Moda e Confecção
Sátiro Plásticos e Materiais para
I. B. S. Murad Propaganda e Pesquisas
Termo ri.°- 699.232, de 7-7-65.
Constrcção Ltda.
Ltda.
Indústria Brasileira de Detergentes
São Paulo
São Paulo
"Inbrade" Ltda.
São Paulo

co
g.056t

ind,8,51.ILL1 9344
. -

isvatelt-a

BRIL CAR
r Ind. Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais de construClasse 46
ção.* argila, areia, azulejos, ergamassaç
batentes, balaustres, calras, cimento. cai Um produto i t falp.:, za de carc,

INDBX DB MODA
E CONFECÇIO
Ind. Brasileira.
Classe 32
Artigos da classe

.5
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Tenno a.* 699.238, de 7-7-65
Imexport Cia. Industrial • Comercial
Limitada
São Paulo

MIXOrat
Brasileira
Classe /
aoláquinas e utensílios para serena usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos. adubadeiras, ancinhos metaiiicos e erapilhactores combinados.
arrancadores mecaniCos para agricultura. batedeiras para cereais. boinliar
pear adubar, ceifadeiras, carpideiras,
cedados para arroz, charruas par,* agricultura. cultivadores, debulhadores.
destocadores, desentegradores. esmagadores para a agricultura, escarrificarlo.
res. enchovadeiras, facas para m4qul
nas agrIcolas, ferradeiras, gadanhos.
garras para arado grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, má.
quinas vaporizadoras, máquinas de
mungir. máquinas niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motochartuas. máquinas regadeiras, máquina, de
roçar, de sanear. para sulfatas, de
tortruir, de triturar, de esfarelar terra.
Para irrigação, para matar farmigas e
outros Insetos, • para burrifar e oulveri:ar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha. para comer
algodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para fins agricolas. de
cortar árvores, para espalhar cara capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar. cara eu geria máquinas tosc.adoras. ordenado.
ler mecânicos, raladores mecânicos. 'rolos compressores para a ,agricultura,
saChadeiras, semeadeiras, socadeiras,
secadores de teria, tosadores de grama tratores agricolas. vál.fulas para
má quinas agrícolas

Térmo a.° 699.239, • de .7-7-65
Volga — Comercial e Construtora
Ltda.
São Paliki

VOLG A 1
IND. BRASILEIRA
Classe ie
Para distinguir: Materiais paar construVim e decorações; Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaisstres, blo.
coa de cámnto. blocos para pavimentação, ;What, cimento, cal, cré, chapas
boiantes. caibros, caixilhos: colunas;
chapas para coberturas, caixas &água
caixas de descarga para afixo& edificaçdea premoldadaa, estaque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, tateei% de metal, ladrilhos, lambris, .luvas
de ?unes°, lactei lageotas, material iso

esponjas de borracha era quebrajacto
Termo n.° 699.245, de 7 7-65
lante contra frio e calor, manilraa, massas para revestimentos de paredes, ma- Materiais Para Construçes American& para orneiras, lios de borracha boa,
deiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar trapermeabilizantes as argamassas de cimenta e cal. hidráulica, padre
galho, produts betuminosos, impermea
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos • outros como nas
vimentaçSo, peças ornamentais de clmento ou Jesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas. massas • antaácidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões. pisos, soleiras
para portas, tijolos, tujx:s de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, canques de cimento, vigas, vinamcntos e
•
vitrõs
Termo n.° 699.240, de 7 7-65
Fine — Brindes Promocional Ltda,
São Paulo

pàlis Ltda.
São Paulo

"AMERICANOPOLIW
IND. BRASILEIRA

fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para veículos,
lancheias para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
paia-choques, pedal do acelerador, ar
dal de partida, peru para businaa,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodizios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveia, sanfonas de vácuo, suportes de
motor. sapatas do pedal do breque, re&embalo e isolador, suportes, semi.
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos Nos telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tigelas,
tigelas, tampas de borracha para conta-gotas, tiras de borracha para elaboração de substâncias qumicas
699.247, de 7-7-65
Termo
Metalização Brooklin Ltda.
São Paulo

Classe 16
Para distinguir: Materiais de canstruções e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos, gatentes, balaustres, bio.
COS de cimento, bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal, cré, chapas
,zolantcs caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas agre.
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para eixos, edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfá/tico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para Construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de Junção. lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asSáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedre.
galho, produtos betuminosos, impermeabillzantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
CID. BRASILEIRA
construções. persianas. placas para pavimeatação, aças. ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
Clasu
papel para forrar casas, massas anti.1 Aço em bruto, aço preparadu. aço
!Tidos ,para uso nas construções, par- doce, aço para tipos. aço fundido, aço
quetaa, portas, portões, pisos, soleiras, parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- refinado, bronze, bronze eia bruto ou
ques de cimento. vigas, vigamentos e, parcialmente trabalhado, bronze de
"caanganês, bronze em pó, bronze em
vitrõs
barra, em fio. chumbo em bruto ou
T'êrmo n.° 699.246, de 7-7-65
parcialmente preparado . cimento meComercial e Industrial Planeta Ltda. tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ott
São Paulo
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
eco barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado.' gusa temperado. gusa maleável,
BRASILEIRA
lâminas de metal lata em fõlha, latão
em fõlha. latão em chapas latão em
Classe 39
vergalhões, liga metálica, imana&
Para distinguir: Artefatos de borracha, magnésio, manganês, metais não trababorracha, artefatos de borracha para lhados ou parcialmente trabalhados. meveículos, artefatos de borracha não in- tais em massa, metais estampados,
cluidos em outras damas: Arruelas, ar- cietala para solda, niquel, ouro, zinco
golas, amortecedores, assentos para cacorrugado e zinco liso an fõlhas
deiras, borrachas para aros, batentes de
Têtrnos na. 699.252 a 699.262, de
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
6-7 65
buchas para 'amigo, batente de porta,
A Sensação Modas S. A.
batente de chassis, bicos para mamadeiSão Paulo
ras, braçadeiras, bocais, bases para te-

"E3ROOKLIN"

Classe 50
Para distinguir impressos em geral

Termo n.° 699.241, de 7-7-65
Mercadiaho São João Ltda,
São Paulo

SIO JOIO
Ind. Brasileira
Classe 41
Arroz e batatas
Termo ri.* 699.243, de 7-7-65
São Vicente Refrigerantes 5. A.
São Paulo

SIO VICENTE
Indústria Brasileira
Casse 43
Para distinguir rfrigerantee em geral

Vamo n.° 699.244, de 7-7-65
São Vacante Refrigerantes S. A.
São Paulo

asç'

Nome camarata!

"PLANETA'

lefones, borrachas para cardam& Industriais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, atilaras de ar. chupetas, cordões massiços de bortacha, cabos para
ferramentas, chuveiro& calços de borracha. chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
parar entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
disco, de mesa, descanso para prato&
~mos, ~Isoleis, esg uichos. estrados.

PRORROGni0
A SMIS,44.0
brabileira

Case 37
Roupas de cama e mesa
Classe 35
Couro.; e pele, preparadas ou afio, ca.
tefatos dos mesmos: Almofadas de coamurças, couros, vaquetas, pacas e arros, arreios, bolsas, carteiras, caixas

chicotes de couro, carneiras, capas para

Dl RIO 01C,AL (Seco III)
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MARCAS DEPOSIT,ADix5
Pubacação feita de acordo com o-art. 130 do Código da amai ieciaae Industriai tsis data da pilia ;caca° comesara
podem° apresentar suas oposiçaes ao Ja portai/1e~
Nacional da Propriedade Indu.stria l aquèles que se julg Irem prejudicados com a concessião ao registro reclamado

a correr o prazo de ao dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo

Zuns e para livros,

embaiaoens de

couro, estojos guarnisões de couro para
automóveis. guarnições para porta-blo
Cos, malas, maletas, porta-notas, porta.
chaves, porta-fiques, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para via
em, sacolas, saltos, solas e solados.
tirantes para arreios e valises
Classe 31
Para distinguir. Tapetes. ' cortinas. curtinados. passadeiras, capachos, linóleos.
oleados, encerados, panos para assoalhos e paredes. logos de capas. )lea los
para automóveis
ClaFSC 32
Para distinguir: Almanaques, agendas
asmática. álbuns impressos. boletins. ca
tálogos. edições impressas, revistas. ór
glos de publicidades. programa., Ta no
fónicos. rádlo-televisionados. peças tea
trai* e cinematográticas, programas circenses
Classe 30
Arma ções e guarda-chuvas e guarda
soam barbatanas para os mesmos cabos
a ponteiras ara os mesmo, cabos e pon
Leiras para bengalas guarda-chuvas e
guarda-sois, capas de algodáo para os
meamcis: capas de sedas guarda-chuva
' guarda-sois. bengalas. sombrinhas e
luas partes integrantes
Classe 29
Escovas para roupas, vassouras e
espanadores
Classe 26
Artefatos de madeira, õsso ou marfim.
Mo intluidoa em outras classes: Argolas, anéis. alguida, ys, a' mações para
balcbes e para vitrines. artetatos de
madeira para taixas, tapume, bandejas
barris, baldes. batedores de carne caixas, caixões, caixotes. cavaletes. cunhas
cruzetas, cubas.. caçamba, colheres, cestos para paca cepos para cosinha, ca
boa ara terramentas. cantoneiras. engradados, estrados, estesinhas, estojos. ex•
premedeiraa. embalagens de madeira, escadas. fôrmas, gaiolas. guarnições para
porta-blocos. guarnições para cortinas,
guarnições de madeiras para utensillos
domésticos, garbs. ma/as de madeira
palitos, pratos. pipas, pinos, puxadores
prendedores de roupas. pedestal', mo
ttogrartu.s. pastilhas, garfinhos e colherei para sorvetes, palitos para dentes
Todinhos. rolos, rosários, suportes de
madeiras, táboas de passar roupas, tã
coas de carne. tonéis. torneiras.
tambores tampas e vasos
Classe 24
Afamares, atacadores para espartilho*
e calçados. ataduras de algodão para
diversos tina, exceto para tias medicinais, bandeiras. bordados. braçadeiras.
borlas cadeado: caas ara móvel, e
planos. carapuças para cavaloa, cordões. debruns. lá. fitas forros franjas
feitio, teltro para tirglio, fofos galar.
dates. lamparinas, mochilaa, mosquiteiros. nesgas ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e tenhoras,
panos para enfeites de móveis, alio
fazendo parte dos mesmos, palmilhais
passamaries. pavios, rédeaa, rendas redes, sacas sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não !usando parte de móveis, artigo. &tas

feitos de algodão, câohamo, linho, luta
seda. raion ia pelo e 'fibras n.o
incluidos em outras classes
Classe 49
Para distinguir: Brinquedos, jogos, pas
%atempas em geral. artigos para tina eX
clasivamente desportivos: Automóveis
aviões de brinquedos. bercinhos. bone.
cas. bonecos, baralhos, isolas para todos os esportes, carrinhos, caminhões
carrocinhas, cnocalhos. caneleiras °para
esporte. dominó& damas discas de arramas:10 desportivos. dardos para lanpamento. estrajardas de brinquedo figuras de aves e animais, joelheiras. pa.
ra esporte, gigos de toot-ball de mesa
logos de armar luvas para esporte
miniaturas de utensilios domésticos. máscaras nara esporte. nadadeiras para es
porte, s atina, patinetes, piões, petecas
revolver de brinquedo. raquetes, rade&
de metal para pesca snookers. trens
tênis de mesa, tômbolas, tamboretes
tacos. tornozeleiras para esporte, tatos.
aulas e mesa para bilhares, vagonetea.
varas para saltos, varas para pesca,
tarratas. e iscas, Radies

Casse 40
Móveis cai aaral de metal. vidro. de
•
, madeira. estofados ou MO. usciu

sive •eNeti CU§ SCritót103: Armário:

papes sem impressão papéis em brancv ça.s. camisas, camisolas, camisetas,
pare impressa°. papeis fantasia, (IRMOS zuecas, ceroulas. colarinhos suairos,
para torrar paredes. papei almaço com pes. tautaslas- tardas para militares Coou sem pauta papel crepon papel de legiais. Irarias. galochas gra !atar por.
seda, papel impermeável. papel em bo- cos. jogos de !ingeria. laouetas
laquas,
vina para itopres.5.3o, papel encerado uvas, ligas, lenços. manta.. meias,
papel tuglenico papel impermeável talem mantas. mandrião, mantilhas papara copiar, papel para desenhos, pa. etóa palas, penhoar, pulavas. raletinas,
pai para embrulho impermeabilizado migas, ponches, polainas. pijamas puquimonos.
regalos,
papel celulose, papel de linho, papel nhos. perneiras,
papel para encadernar, papel para es. robe de chambre, roupão. sobretudos.
craves. papel para imprimir, papel pa• suspensórios. saídas de banho. sandálias,
slackm
-atina para embrulhos. papel celofane. sueterea aborta. sungas, stolas
absorvente, papal para embrulhar ta- tuler, toucas. turbantes, ternos, uni.
fonmes e vestido
baco, papelM.e re. ir:sentes de papel, roPaPel,
rótulos
de
papel,
rolos
Termos ns. 699.267 a 699.269, de
setas de
de papel transparente sacos de papel
7-7-65
serpentinas tubos. postais da cartas:, Automareni — Automóveis, Máquinas
e tubetes de papel
Agrícolas Reunidas Nishitani S. A.
.Termo n. e 699.263, de 7-7-65
São "Paulo
Cantem El Fernandes Ltda.
São-r ,.

•

a
"

W QMNIiS
lad.lausi2elaa

MOVEI]

armários para banheiro e para roupa:
usadas, almo fadas, acciaboados para

móveis, tansos, balcões. banquetas

Classe 41
Arroz, feijão, farinha de mesa e fubá
cadeiras, carrinhos para chá e cafè
de milho
sonjuntos para dormitórios. conjuntos
Termo n.° 699.264, de 7-7-65
'ara "aia de jantar e sala de visitas
Difrigel Distribuidora de Frios em
sonjuntos para terraços, jardim e praia
Geral Ltda,
sonluntos de armários e gabinetes para
São Paulo
:opa e cosinha, camas, cabides. cedrina
giratórias, cadeiras de balanço. calsc
DIFRIGSL
de rádios, colchões, colchões de molas
Ind. Brasileira
iispeasas. divisões. divans. discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escriwuu
Classe 41
Mula estantes. guarda-roupas, mesas.
Frios
niesinhas, mesinhas para radio e raleai.
IãO, airsinhas para televisa°, molduras
699.265,
de 7-7 65
Termo n.°
sars quadros, porta-retratos. poltronas, Mony Industrial de Lubrificantes Ltda.
.poltronas-camas. prateleiras, porta.cha
São Nulo
iséus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
MON/
Classe 33
Ind. Oraeileira
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco) álbuns
Classe 47
para retratos e nutójrakos, balões (exCombustíveis e lubrificantes
ceto para brinquedos) blocos par*
correspondincia blocos . para calculem
Termo n.9 699.266, de 7-7-65
&ocos para motações, bobinas brochuGreif Representaçes Ltda,
ras rido impressas cadernos de escreSão Paulo
ver ca-,:as para documentos, carteiras,
cadernetas
cadercaixas de empalas,
GR
nos, cattaa de ...arta°, a.aixas para papelaria. cartões de visitam cattões co
mesclais, caitõe indi‘ea, confeti car
foliam, caderros de papal melaner asa
e em branco . para desenho, cadeias»
escolares, cartões etn branco.. cartucho'
Casse 36
de cartolina, crispas plancográficam ca'
lemos dit lembrança, carretéis de pa- Para distinguir: Artigos de vestuários
pelão. envelopes, env6lucros para cha- e roupas feitas em geral: Agasalhoa,
ruto. de papel. encardenação de papel aventais, alpercatas. anáguas. blusas,
co papelão. etiquetas. Matas indicas botas, botina*. blusões, boinas baba.
glhu d.e celulose, guardanapos, livros (Muros. boné*, capacetes. cartolas, caraaio imeresaos, livros fiscais, livros de Ouça., casacão, coletes, capas, chicles
contabilidade, mata-borra°, ornamentos cachecols, calçados. chapéus, cintos,
de papel transparente, pratos papa- cintas, combinações. corpinhos. calças
abas, papéis de estanho e de alumínio. e senhoras e de crianças, ca l ções, cal.
bandejas. domiciliares. berços. Diurno°.

R;?

Ind. Brasileira

Classe 6
Alavancas de *cambio. alternadores,
aaeia de segmento, amassadeiram arieteas bombas hidraulicam bombas centrifugas, bombas rotativas, bombas a PIs.
t;41. bombas de combustível., para amo
fores, bielas. bronzinas, burrinhos, compressores, cilindro.. cruzetas, cambio.
cabeçotes, cubos, caldeiras. diaamom
dragas, engrenagens. eixos. esmeris;
exaustores, engenho de cana, espreme=
deiras, espuladeras, eixos de daeção.
frezas, fornos, guindastes, geradores,
guilhotinas, lançadeiras, máquina furadora, máquinas de costura. máquinas
para passar roupas, máquinas para Ia=
var roupas, motores, macacos, mancais.
máquinas amassadeiras, máquinas mia»
turadora, máquina distribuidora. magia*
na compressora, máquina para cortar
madeira, máquina ensacadora. maquina
brunidora. maquina classificadora, mamoinhos para cereais, máquina de abrir
chavetas, marteleter, máquina para serrar, Máquina afiadora para ferramentas
de corte, máquinas operatrizes de precisão.. maquina para indústria de tecidos
e malharia, máquina para tapeçarias,
madeiras, máquina' urdideiras, máquinas de rosquear, pollas, pinhões. prensas. polarizem plainas de mesa, toletes.
retentores, retificas, transmissões. turbinas, tesouras meclinIcas, torno revolver, torno mecAnico, tesoura rotativa,
torcedeiras, volantes para máquinas de
costura, salvulas, velas para motores.
ventiladoras. virabrequins, ventoinhas,
valvulas para motores
Cessei
xláoutnas e utensílios para serem usa'os ece3usivamente na agricultura e
unam/tura 111 saber: arados, abridores
ae sulcos, adubadeiraa, ancinhos miecanico• e emplibadores combinados.
arrancadores (nanicos para agriculo

tura batedeiras para cereais, bombas
catar adubar, celfadefraa carpideiras,
te!tatios vara arroz, charruas coara aprt.
cultura. cultivadores, debulhadores
destocadores, desentegradorea emana

dores para a agricultura, escarrificad&
-ea enchovaeleiras, facas cara rtikquk
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MARCAS DEPOSITADAS

1

Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
• correr o prazo de 60 dias paW, o deferimento do pedido. Durante Soa prazo poderão apresentar Ruas oposiçOes ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão da registro requerido
na* agricolas, ferradeiras, gadaahos,
garras ., para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeira para
•agricultura. maquias inseticidas. máquinas vaporizadoras, máquina de
mungir. máquinas alveladoras de terra,
maquinas perfuradoras para a agricultura máquinas de . plantar, enotocharroas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semeai, para sulfatar, de
torquir, de triturai, de estareler. terra.
pare irrigação para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar , desinfetantes, para adubar para
agitar •so espalhar palha, para colner
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras nata - fins agrícolas, oe
cortar árvores. para espalhar, pari capinar. máquinas combinadas oara semear e cultivar, de desbanar. ostra envias máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscarlaras. rrdenadorea mecânicos. raladores mecânicas rolos compressores para a agricultura,
aactsadeiras sesneadeiras, secadeiras,
secadores de terra tosadores d; orema. tratores agricolas váNnitis pata
máquinas apricolai
Classe 21
Para distinguir; Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas. automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cama
chances, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças. carrocerias, chassis, chapas circularei para veiculas. cabos . de veiculos
corrediços, para veiculo.s, direção desla
gadeiras, estribos, escadas rolanes,
vedores para assageiros e ara carga
engates para carros, eixos de _direção,
freios, fronteiras pare veículos, guidão,
locomotivas, (anchas, motociclo', molas
motocicletas, inotocargas, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicleta, reboques, radiadores para veiculas
maaivelaa navios. ónibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veículos, adias, tricides,
rantes para veículos, vagões, vdocipedes, varetas de contrôle do a çogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varas de
carros e toletas pare carros
Tèrmo n.° 699.270, de 7-7 65
Automareni — Automóveis, Máquinas
Ag rícolas Reunidas Niítitani S. A.
São Paulo

Termo n.° 699.272, de 7-7-65
Termo n.° 699.276, de 7-7 65
Distribuidora de Produtos Alimentícios Selpla — Indústria e Comércio de
Banabon Ltda.
Semi-Condutores Ltda.
São Paulo
São Paulo
BANABON

Brasileira'

SELPLA
Ind. Brasileir*

Classe 11
Classe S
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
Artigos da classe
açúcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arros, atum. aveia avelãs, azeite, azeiTermon .• 699.277, de 7-7-65
tonas, banha.- bacalhau, batatas, balas
Nivaldo Soares Calixto
biaeoitos, bombons, bolachas baunilha
Silo Paulo
café em 06 e em grão, camarão, canela
ata pau e em pó. càcau. carnes, chás
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenacios croquetes, compotas. canClasse 32
qica, coalhada, castanha, cebola, condi.
Atrigos da classe
alentos para alimentos. colorastes
chouriços, dendê, doces, doces de fru.
tas, cspinafre, essências alimentares, emTermo n.• 699.278, de 7-745
padas, ervilhas. eralovas. extrato de taEsquema Etúdio Promocional S/C
mate. farinhas alimentícias, favas, fé
São Paulo
cuias, flocos, tareio, • fermentos, feilâo
f:gos. frios, frutas secas naturais e ais,
ESQUEMA ESTUDIA
adiadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina
PROMOCIONAL S/C
goiabada. geléias. herva doce, heras
mate, hortaliças, lagostas linguas. leite
Nome civil
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
TerM0 n.° 699.279, de 7 7-65
saa alimentícias, mariscos, manteiga
Braferrna — Sociedade Brasileira de
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, -mel e melado, mate, mas ' Ferramentas e Máquinas S. A.
São Paulo
sai para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, noaea; óleos comestiveis. ostras, ovas,
pies. iaos, prlinés. pimenta, pós para
, pudins. pickles, peixes. presuntos.
Patês. petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins;
Classe 11
queijos, rações balanceada para assiArtigos da classe
nala, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salames, sopas enTermo n.° 699.280, de 7-7-65
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, támares, talha. Servinter — Promoções e Participaçes
rim, tremoços, tortas, tortas para MiS. A.
olema de animais e aves, torrões,
ta" Paulo
toucinho e vinagre •

Ina. *aslleirs

DRIVERIL
Brasileira

Termo n.° 699.273, de 7-7 46
José Teixeira 6 Irmãos
São Paulo

•

ULSAS.TEINSIR3/4

•
classe 23
• Título de estabelecimento

SERVINtER
Classe 50
Impressos

Tkmo a' 699.281, 4e OÁW
Moinho Jundiaiense S. X.

Termo n.° 699.283, de 7-745
Artefatos Glaramar Ltda.
São Paulo

Indeleffleira'
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárioé
e roupas feitas eia geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas. anáguas, alasaa,
botas, botinas, blusões, boinas, babas
douros, bonés, capacetes, cartolas. caras
poças, casaçao. coletes, capas, chatos,
cachecol*, calçados, chapéus, citam
cintas, combinações, carpinhos, calçai,
de senhoras e de crianças, calções, cais
gea, camisas, camisolas, camiseta.%
saias, casacos, chinelo" dominós, eclutr‘
pes, fantasias, farda para militares, co.
cuecas. ceroulas, colarinhos.
!agias, fraldas, galochas, gravatas, gora
roa, }0003 de /ingeria, l aqueteL laquaa
Luvas, ligas, lenços, mantéis, melai,
mata, mantas, mandrião, manilhas, paletós. palas, penhoar, pulover. pelaria"
;migas. ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras. CP.1111201308, regai**.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suipensórios, saldas de banho, sandália,
surtires, *horta sungas, *tolas ou alada,
tuler. toucas, turbantes, ternos, nal.
formes e vestidos
T ermo n.° 699.284, de 7-7-65
Conal Representações e Comércio Ltda,

São Paulo

CoUL
Ind. Brasileira'
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo 11. 9 699.285, de 7-7 65
Fundição jeine Ltda.

São Paulo •

JSINE

Ind. Brasileire
1.:444se 5

Aço em bruto, aço preparado, aço
Teimo n.• 69g .274, de 7-745
doce, aço para tipos, aço fundido. IiÇo
Alfaiataria Record Ltda,
pardaknente trabalhado, aço pálio, aço
São Paulo
trefinado, bronze, bronze em bruto ou
pardalmente trabalhado, bronze at
"AUTOMARENI"
manganês, bronze em pó, bronze em
Classe 50
barra, em fio, chumbo em bruto ma
So.Paulo-Capital
Impressos para uso da firma
•
parcialmente preparado, cimento meClasse 36
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Ternos sob medida"699.282, de
?ârsao
Classe 33
Arsotnil g . A. Aelainistração Partici trabalhado, couraças, estanho buuto oill
Termo n.° 699.275, de 7-7:6.5
Titu'o
s
parcialmente trabalhado, ferro em brutas,
peças Comercio e Indústria
Malta! — Importação e Exportação de
Termo n.° 699.271, de 7.7-63
em barra, ferro manganês, ferro velho,
•
São
Paulo
Calçados Ltda.
gaze em bruto ou parcialmente trabaAutomareni — Automóveis, Lágainas
São Paulo
lhado, gusa temperado, guia maleável,
Agrícolas Reunidas Nisflitani S. A.
laminas de metal, leda em férlies lati
São Paulo
ma fõlha, latão em chapas, latão nes
verga/hões, ligas metálicas, limalha',
grromeRENI- Pr^otiOvEts, MOINO
Classe 33
magnésio, manganês, metais não trabaana t cOhiS asuNinAs NISIIITANI a.4
Classe 36
Administração de bens, participações. lhados ou parcialmente trabalhados, moCalçados para homens, unharas e
Ocenpnt e venda de imóveis e lotea. tais em massa, metais estampados,
Nome comercial
Criençalt
mentos
metais para solda, afinei, zinco

liscORD
!na. Brasileira'

São Paulo

zumixamise
tn4. grastloira

ai

Matall

rnd. Brasileira

Ind. Braidleirs
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kee

Têm° n.' 699.286, de 7-7-65
Alberto Rosemblum
São Paulo

't*
rn(
;!1

Indrgtileira

r1.):e

"

ç,-.-

bacajos. baterias, contrabaixos, cordas
para instrumentos musicais. calca.a. calas de rufo, clarinetes. cavaquinho', cas
tanholas. cravilhas para instrumentos
cordais, cornetea, clarim, cordas e en.
cordoamentos clara instrumentos aluaimis, estojos para instrumentos musicais
estardarte, fagote. flautas gaitas, guitarras. gonzos. harpas, harmônicas, aiaatararnas,, ocarina, órgãos. piano.
pandeiros. palheta, pianos. pianolas.
pratos, pistão, taecão. realejos. surdinas.
saxofones, timbares. tamborins, trombones, tarrafas, tambores. triângulos, trombones de varas, violas, violino e
Classe 19
violoncelo
Criação de abelhas
Tênno
n.°
699.295, de 7 7-65
Termo n.9 692.293, de 7-7-65
Distrama Distribuidora de Tratores e Velas Roseli Indústria e Comércio Ltda.
Máqúinas Agricolas Ltda.
São Paulo
São Paulo
a iluminação e ao Aquecimemo a sabes: álcool-motor, graxas, gasolina, querosene, petróleo, óleos refinados, manaSaturados dep etróle, °leo * para labiaftcaçao de máquinas e motores, e gazes
liquiteitos destinados ao aquecimento
Tênno n.° 699.292, de 7-7-65
Moderna Apicultura Brasileira
"Moabra” Ltda.
São Paulo

\AnuiÀTnikzu.:;:n:5

Classe 32
Jamenaclues , anulados, álbuns uapnmt.
soa, cartazes. catálogos, /ornais naconata e estrangeiros, publicações impressas. reviria. Propaganda em rádio,
bekrviatio, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e c nematográficas
e revistas impressas
Termo n.° 699.287, de 7-745
Padaria e Confeitaria Nakamoto Ltda.
São Paulo

DISTRAIU
Ind. Brasileira'

Classe 1 .
Máquinas e utensilios para serem usadoa exclusivamente • na agricultura e
horticu'aura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras. ancinhos mecânimos e emplilhadores ocrabinados,
arrancadores mecanismos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para agridebulhadores
OTO
cultivadores,
cultura.
deatocadores. desentegradores, esmagadores para a agricultura.. escarrificadoClasse 41
res, enchovadeiras, facas para máquiPá)
na. agriColar. ferradeiraa gadanhos.
Timo n.° 699.288, de 7-7 65
garras pare arado, grades de discos
Dirce D. Barrela
ou destes. máquinas batedeiras para
SZin Patilo
agricultura, máquinas inseticidas. máquinas vaporizadora. máquinas de
mungir, máquinas niveladoras - de terra,
máquinas perfuradoras para a agriculClasses: 8, 13, 15, 36 e 49
-ura máquinas de plantar. inotodiar.
Artigos elétricos, joias, louças, con- -adr. aiquinas regadeiras. máquinas de
fecções e brinquedos
roçar, de semeai. para sulfatar de
:orqwr, de triturar, de esfarelar terra,
Termo n.9 699.289, de 7-7-65
Nure irrigaçao para matar formigas e
Abai e Filhos Cl Cia. Ltda.
outros insetos. para burritar e 'alvelaSão Paulo
:ar desinfetantes, para adubar Para
agitar e espalhar palha, para colher,
, CASA WILLY?,
algodlio, para colher cereais., ir,áquinas'
amassadoras para fins agricolas. de
Classe 36
cortar árvores, para espalhar, para caConfecções
pinar, máquina combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para en.
Termo n.9 699.290, de 7-7-65
silar máquinas e moinhos para forraMecânica e Polidora Semo Ltda.
gens. máquinas toscadoras, ordenado.
São Paulo
res mecanlcos. raladores mecanizo', roias compressores para a agricultura,
' SOCO
sacradeiras. semeadeiras. secadeiras.
Ind. Brasileira
semeadores de terra. tosadores de grama, tratores Et gricolas. válvulas para
Clas:x
máquinas agricolas
Impressos para uso da firma
Termo
is. 9 699.294, de 7-7-65
Ténrro n.° 699.291, de 7 7-65
Fábrica de Encordoamentos Rouxinol
Auto Pôsto Marreco Ltda
Ltda.
San Paulo
PZ1 n1!()

Ind.mtWeirs
•

RUMA

Ind. Brasileira

Classe
Cla sse 47
Para distinguir: Instrumentos musicais e
raraa distinguir: Substancias e produtos suas partes integrantes: Acordeão, arcos,
a lubrificaçao a combustão. bandolas, bandolins, bombo, bongõ,

Classe 46
Velas
Termo n.° 699.296, de 7-7-65
Açoroll S. A. Administração Participa
ções, Cotnérdo e Indústria
AÇ MIL S/A.
ADMI NI STRA210
PARTICI PAÇ OES
COMERCIO E

INDUSTRIA

Nome comercial
Termo n.° 699.297, de 7-7-1965
Ariarroz Comércio e Representações
Limitada
São Fanfo
ARIARROZ

'Ind. Bnaailelras
Classe 41
Arroz
- Termo M o 699.298, de 7-7-1965
Alberto Rosembluin
. São Paulo

RI —FIDELETY
CIRCULATION
GUILD

Ind.-Brasileira

Classe 32 Para distinguir: Almanaques, anuários
álbuns impressos, boletins, catálogos,
edições impressas, folhem, jornais,
vros impressca. publicações Impressas,
revistas. programas radiofónicos e rádio-televisionados, aças teatrais e einem a Soa rá çicas. rogramas circenses
Termo n.° 699.299, 'de 7-7-1965
Parva Mecânica de Praclsão Ltda.
São Paulo

PARVA
Ind. Brasileira
.

Classe 21
Pare distinguir: Vef.zuius e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços,

breques, bras os para veiculos bicicletas, carrinhos de mão e carretas caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros tratores, carros-berços carroa-

tanques, cavosarrigadores. carros, carroças, carroceiaas chassis, chapas circulares para veiculos, cabos de veiculos
aorrediços, para veiculos, direção desligadeiras. esr ibos, es-carias rolam, elevadores para asaageiros e ara carga,
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteira ., para veiculas, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos. molas
motocialetas. motocargas. m dto furgões,
rodas para bicicletas, ralos para bicicletas. reboques, radiadores para veículos
manivelas. navios Ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para velculos, adina, tricicles, tirantes para veiculos, vagões, velocipedes, varetas de contróle do abgador e
acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
. carros e toletes para carros
Termo n.9 699.300, de 7-7-1965
Auto Gonzaga Ltda.
São Putio

GONZAGA
IND. BRASILEIRA

1

Liasse 21
Para distinguir: Veiculo, e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móvel:s. auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de cambio, berro.
breques, braços ara veiculas. Weide.
tas. carrináos de mio e carretas, caminhonetes, carros ambulantes. canslahlma
carros, tratores carros-berços. carros.
tanques. carros-irrigadores carros, carroças, carrocerias, chassis, chaga circulares para veiculos, cubos de veiculas
carrinhos para máquinas da escrever,
corrediços, para veiculas. direçao, desila
gadeiras, estribos, escadas rolantes. ele.
vedores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção,
locomotivas lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. aso.pcargas, moto furgões,
maalvelas. nívios, ônibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas. reboques, radiadores para veiculais,
rodas para veicules, selins. triciclen
mates pare veiculas, vagões, veloclpe.
a sopallova op apito°, ap cataias *vap
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para carros
Térmo n.9 699.301, de 7-7-1965
Engenio Grigirowtschs
Silo Paulo

FIGURINO
Ind. Brasileira
Classe 36
a atroai s. 'alparcatas, snãguau. blusas,
e roupas feitas em geral: Agasalhas.
Para distinguir: Artigos de vestuários
botas, botinas, blusões. boinas. baha.
douras. bonés, capacetes, cartolas, cara-
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putas.. casaçáo. coletes, capaa cha:es
cachecol& calçados, chapéus untas
combinações. caristnhou, calça&
de archoraa e . cie cnanças calções ca:
gema camisas: • tesalsolaa carzusetas
. cuecas. res./alas, colarinho& .Claeiros
saias, m-.4act.e.,, cht..clos, doctunós. e.chaj.
pes. lantasma tardas para militare:. eulegisla. fraldas. galochas. gravatas gor.
roa. logos de lingerie. jaquetas.
luvas. ligas. lenços. .cnantõs. meias
maiôs, mantas, manurrlão.- mantlhas os
t let6a. palas. penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches. polainas: pilar:ias. pa
4 Mat. perneiras. (pai:IRMOS. regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios. saldas de imnho sandálias
sueterea shorts, sungas. !roias ou *Jack&
talar. toucas, ir:Toantes, ternos, tinv
formes e vestidos
Tèrmo n.9 699.302. de 7-7-1965
• Pizzaria La Scala Ltda.
São. Paulo

Termo r../ 699.307, de 7-7-1965
Veículos. Peç,as e Serviço-s 9AmaionDiesel." Ltda.
São Paulo
rafemos, nçAs E itrnçosP .Aluzahl-nizar." L
r,114à2à,_
n

O. M. B.

Nome Comercial
•
Termo ri.° 699.308. de 7-7-1965
Veiculas. Peças e Sers kos 9AmazonDiesel" Ltda.
. São Paulo.

Classe 8
Discos
Termo n.• 699.318, de 7-7-1965
A Pr;mavera Indústria e Carrada de
Sombrinhas Ltda.
P;..

P1I110191itA

AMAZON—DIEM 11
Stalc. Paulo —Capital
_

LA SCALA
Ind. Brasileira

tr.

Classe 41
Pizzas
Termo'n.° 699.303, de 74-1965
Auto Elétrico James Ltda.
São. Paulo

JAMES
Ind. Brasileira
. _Classe 21 •

Pesa& e acessórios para veículos' . instalações elétricas para veiculas

Tèrmo n.° 699.304, de 7-7-1965
s Wilson Kie
São Paulo

!Co) áLsenasi
Cama 32

Para distinguir: Albuns impressas, pro

gramas e peças cinematográficas, rsa

diofdaicas, teatrais e de televisão; almanaques, Jornais revistas, propaganda.
publicações. folhetos • Nimbas
Termo n.° 699.305,. de 7-7-1965
'ta L6ia Nulman
São Paulo

FLÉRTE
•iaDoSatata BRASILEIRA
C.lasse 49
Passatempos, brinqcedos e artigos
esportivos
Têrmo /1.9 699.306. de 7-7-1965
Labiosa Móveis' Ltda.
Bahia

Limon agóvast
Classes: 40 e 50
Titulo

Termo. n.° 699.317, de 7-7-1965
Organização Musical Brasileira Ltda.
"OMB"
São Paulo
•

Classe 33
Titulo
Tèrmo is.G 699.315, de 7.74965
Supermercados * Sumasa" S.A.
Indústria e Comércio
São P.mlo

.S U ItR S . A
Casas. it
Alcachofras. atesta. alho. • aspargos
tçãcar, alimentos (mar animais aonde
urêndoas. ameixas. amendoim aramea
arroz, atum. aveia. avelãs, azeite sze,
tonas. banha. bacalhau. batatas. balas
aiscoitos. bombons bolachas aaunilt,a
café em pó e em grão: camarata' canais
era pau e em oiS. cacau. carnes chá
caramelos, chocolates. confeitos. cravo
'cereais, cominho' creme de leite, cremes
sitmenticlos era:metes. compota& rata.
uma coalhada. castanha. cebola. condi
mentes vara alimento& colorastes
chouriços, dendê Meca. doces de teu
raiz espinafre. essências- alimentares. em
'moas. ervilhas. enxoval extrato de ti
mate. farinhas .,&tmraticlaa tstIras.._ft
cuia& flocos tareio lamentos tenha
figos, frios, trutas s'écas natural& e . cru.
falsada*: grtcose gania de mascar. gor
luras. grânulos. grãe de bico gelatina
goiabada.. geléias. •.herva doce . herve
mala hortaliças_ lagostas. nauta!' leite
condensado. leite em pó. legumes PAL
coraerva. lentilhas. linguiça. ouro. roas
ias alimenticias_ mariscos, manteiga
margarina. marmelada enacarrSo mas
ça de tomate_ mel e rnetaao. mate. mas
sai Para rninuaus, molhos moluscos
1:rimada. mortadela nós rdoscaaa. tua
sei, óleos comestiveus ostras. ~els
,Sea, otaorr-orimea pimenta pós ocra
sudins. plckles. Peixes. presuntos, DaAs, petit-pois, astilhas. pizzas. pudins
70111011. rações balanceadas oara ant
mais. recinelões, sal, sagra. sardinha:
lmndulches, salsichas salame*. sopas en
a•adas. sorvetes, sucos de tarastes e de
torradaa, tapioca. tâmaras. talha
-Int tremoços. tortas, tortas para ah
gueto de animais e aves. torrões.
..toucinho e vinagre

Ind. Brasileira
Liasse 3,)
•
Guarda-chuvas e sombrinhas
699.319, de 7-7-1965
Termo
Paulo Domingos Bante/li & Cia.
São Paulo

Termo a.° 699.325. de 7-7-1965
Cynthia — Importação. Indústria e
Comércio Ltda.
Sc) Paulo

' indC. Yglât le- ira
Classe 41
Sbbstâncias e Produtos alimentícios
Termo ri.' 699.324, de 7-7-1965
Plasteomin Comércio e Indústria de
Artefatos de Plásticos Ltda.
São Paulo

PLASTCOMIN
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 28
Para distinguir: Artetatos de material
plástico e de entoai Recipientes tabriBA-5011
cadoa de material plástico, revestimen123 Brasil eira•
tos confeccionados de substáncias animais e 'vegetais: Argolas, açucareiro*.
Classe 8 - .
armações para óculos, bules. bandeias,
Transformadores para rádios
bases para tele lones. baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
, Terra° n.° 699.320, dei 7-7-1965
para ferramentas e utensílios, cruzetaa.
Con'ecções Estmentex Ltda.
caixas para acondicionamento de aliSNo Paulo
mentos, caixas de material plástico rara
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestiWITENTRZ
Ind..orasueira
nhas capas para álbuns e para liv-os
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de objeto', crtuCiasse 36
Agasalhos. ertios ' de malha, blusas chos, coadores para chá,' descanso para
calças, lenços, ingeria,' uvas, melas. pratos, copos e capinhas de plaats,..o
saiss, toceas e vestidos
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colhennbas, pas nhas,
'resma n.0 699.321 de 7-7496'5
garfinhos de plástico para sorvetes tor;
Pão do Lar Ltda.
minhas de plástico para sorvetes. discos
embreagens de material, p lástico emba• São Paulo
lagens de material plástico para sorvetl Yieti& esteiras, enfeites para autornõ.
DO LAR
•
tas estojos para objetos, espumas de
Ind. Brasileira
vais, massas anti-ruidos, escoadores de
Pratos. funis, formas para doces. fitai
, Ç..;.
isolantes, mines, tios de celulose. tachos
Biscoads, doces'a pães
para bolsas, facas; guarnições, guarni.
Térrno ti.° 699.322, de 7-7-1965
cães para chupetas e mamadeiras. §uarRuonas -Lanches Ltda.
nições para porta-blocos, guarnições
São Paulo
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legume., guarrações ie ampara cortinas, jarros, laminados. p l ásRUONAS
ticos, lancheiras manteguetras. fulas,
-Ind. Brasileira
orinóis, pendedores de roupas• puxadores para móveis, pires. pratos, • paliteiClasse 41
ros, pés de casinha, pedras pomes. areRefeições ligeiras
feriai plástico para ctensilios objetos
4uarnições para bolsas gart.a. galerias
Tèrmo n.9 699.323, de 7-7-1965
4 .11 protetor, para -lonimentos. puEletrônica /rw14.-:tria/ Inilustronik •
xadores de água para uso 'domestico
Limr.tada
porta-copos. porta-niquela. porta-notaa.
São Paulo
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas. recipientes, suportes svportes para
,INDUSTRONIK
guardanapos, saleiros mous, tigelas,
Ind. Brasileira
tubos para ampolas. -tubo. para seringas, travessas tipos ie material piás-" Classe 8
tico, sacolas. sacos. ,sa ..minhos. vasilhaAparelros de medição, controles e co- .mes para acondicionamento vasos rimando, remotos, quadras e ' mesa de co- imnis. colas a frio e colas nag
mando e sistemas de automitização
em outras classes, para borracha. para
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iventais.•a-á:a/catara anáguas. islusas. • Teano n.° 699.336, de 7-7-65
Jatas: botinas. blusões. .boinas. baba- Posto Conselheiro - Canos e 'Silencioso.
Ltda.
douras. bonés, capacetes. cartolas, carapu çaa, casacão. coletes, • capas. chatas Icaah ecoI s: calça os. chapéus. cintos,s,
• OXIPOR D
CONSELHEIRO.
cintas, consbinkções: carpinhos. talças.
de senhoras e de crianças, calções sal.
In aletria 33ra:31161ra
Indristria Braaile.tra
ças, camisas,. camisolas camisetas.
• Classe 28
cuecas, ceroulas., colarinhos, cueiros.
Para distinguir: Arte fatos de matada' SPias, casacos, chinelos, docninõs, achar. Classe 11
plástico e de lanam Recipiente fabri- peta fantasias, fardas para militares, co- Para distinguir: Canos de escapamento
cador de material plástico, xevestimen- •egrals. fraldas, galochas, gravatas. gorpara veiculas
tos confeccionados de substancias -n1 es: logos de lingerle. letqfiehas. laqués.
Vamo n.° 699.337, de 7-7-65
mais e vegetais:, • Argolas, açucareiros 'AllInas, ligas. ' lenços, mantbs. meias.
Esperidião Leite
armações para acaba, bules, bandejas, malas, mantas, mandrião, •mantlhas. pra
Mato Grasso'
bases para tele fone& baldes, bacias, bal- ;atém paias, patamar, pulavas. palatinas,
CYNTIIIIITORTAÇA0
sa&
caixas.
carteiras
-chapas,
.cabos
Penas.
p
onches,
Polainas.
pijamas,
PuINDUSTRIA E
para ferramentas e ate:sanas, cruzetas nhos, perneiras, guisamos. regalos.
CORUCIO IIPDAs
OURO VUDE
caixas para acondicionamento de alia st:apensarias. saldas de banho, sandálias.
mentos, cales de material plástico para. sus pensárlosasaidas de banho, sandália:.
DE CAMPO ORANDZ
baterias, coadores. caos. canecas, co. sueteres. aborta, sungas, stolas ou slacks,
• a
Brasileira
Noma Comercial
lheres, conchas, cestas para pão, cesta tuler.• toucas. turbantes, -terno.. una
Mias capas para álbuns e pata livros
dormes -e vestido&
Tarmo n.° 699.327. de 7-7-1965
cálices, cestos, castiçais para velas.
Transportes Gaiata] Ltda.
Classe dl
caixas para guarda de objetos ertu
Goiás
Termo n.9 699.334, de 7-7-65
Para distinguir: Café
chos, coadores para chã. descarisu para Sisa S. A. — Indústria e Comércio
Termo n.9 699.338, de 7 7-65
pratos, copos e copinhos de • plastace
••(
TRANSPOR'TES
de Papel
Bar Arrastão Ltda. •
para sorvetes, caixinhas de plástico
São, Paulo
00IAS'IL
São Paulo
tes capioa para objetos. espumas de
•
para sorvetes, colherinhas, pasinhas
Classe 33
garfinhos de plástica para sorvete.. toa
'SISO
• Transportes rodoviários
minhas de plástico para sorvetes, discos
ARRASTÃO
•
Indiastria
Blraellelra
embreagens de material plástico embaTérmo a.9 699.328. de 7-7-1965
lagens de material plãstico para aurve.
Bulova Watca Company, Inc.
Classe 42
nalon, esteiras. eisfeites para autom&
Para distinguir; Aguardentea aPeritl.
Classe 38
Estados Unidos da Amètica
vela massas antaruidoa, escoadare de
vos, anis. bater, brandy, conhaque, ceco
Para distinguir: Papel e papelão
pratos, funis, formas para doces, fitas
vejas, ;emes, genebra, gin, kumel, lico-isolantes, filmes, fi0a de celulose. tecnos
res, acatar, asunch, paz:peruana dum
para bolsas, lacas, guarnições. guarni.
Termo n, 699.335á e 7-765
de frutas sem álcool, vinhos ver.
;Coes para chupetas e amamadeiras. guar. CCO Construção e Comércio Obras ascos
muth, vinhos espumantes. vinhos
ções para porta-blocos, g ua rniçaes
• Ltda.
.quinados r whisky
para liquidificadores e para batedeiras
•
São Paulo
Classe 8
de frutas e legumes, guarnalses de maTermo n.9 699.339, de 7-7-65
a/Opa:nauta e aparelhos elétricos e ele- terial plástico para ctensilios e ni,jetos
José Santos Silva Junior
-anisas para a limpeza, a regulagem, o guarrações spara bolsas, gartbs, galerias
C
São Paulo .
ansérto a manutenção e a desimaaa para cortinas, jarroa, laminados, piás,
=ração de reagias de tõdas as espécies ticos, lancheiras, mantegueiraa
Clame 1 6
minai& vendedores de -tampas puxado.
kZ E Z I
Termo na 699.329, de 7-7-1965
rei para móveis, pires. pratos palitei- Para distinguir: Materiais paar constriIndUstri
a 1:U..8.311eira'
ções
e
decorações:
Argamassas,.
argilaa
Balava Ware Company. Inc.
ros, pás de cosasha. pedras pomes, esti: Estalos Unidos da América
ma, protetoes para documentos. pu. areia, azulejos, batentes. balaustre& blo
xadores de água para uso cOrnéstico cot de c:Minto. blocos para pavimentaClasse 39
porta-copos. porta- p iqueis. ,porta-notas ção, calhas, cimento cai, cré. ,chapas
porta-documentos, placas„ orbites, roda tsolanter caibros, caixilhos; colunas; Para distinguir: Artefatos de borracha,
nhaa. recipientes suportes maortes rara chapas r ara coberturas, caixas tláguaa borracha, artefato/ de bancam para
guardanapos. saleiros tubos, pg;las; caixas 'de descarga para eixos. edifica. veiculas, artefatos de borracha não
tubos para am polas subas para serio crias premoldadas, estiiiiue, emulsão de citados em outras alasses: Arruela& ar
Classe 8
gas. travaram.. tipos ir material pias- base asiáltico. estacas. esquadrias, estro golas. amortecedores, assentos para caauiparnentO e aparelhos elétricos e ele tico. wacolas, sacos, 'aquinhoa vasilha furas metalire para construções, lame- deiras. borrachas asara aros, batentes de
Snicos para a limpeza, a regulagem, o Cl eS para aconisimonameato vasos, si. las de metal, ladrilhas, lambas, luvas cofre, buchas de estabilizador, 'buchas,,,,
Ma° , a manutenção e a desimaa- caras, colas a frio e colas não incicidas de junção. longes, laçaram, material iso buchas para jumfflo, batente de porta,
•aça° de redgios de toadas as espécies em outras cisara " • ;MrP bonte contra frio e calor.' 'mandraa. mas:. batente de chassi., bicos para - mamadeicortucnes. • para marchamos. para •sapa- sas para revestimentos de paredes, ma. ras. braçadeiras, 'bocais, bases pa ra teTermos as. 699 ..330 e 699.331, de
tetras, para VldrOU /mesta /srle .rna para deiras para construções. mosaicos, pro. lefones. borrachas para carrinhos iodar
7-7-1965
correias, pasta e pedra, para afiar duros de base • asfaltleo, produtos para triais. borracha para .amortecedorea
• Sterwin Chemicals Inc.
rebolos, 'adesivas para tacos adesivos tornar topermeabiLzantes as argamaa- bainhas de borracha para rédeas, cochim
Estados Unidos tia América
para Iadrilros e adesivos para azulejos las de -cimenta e -mil, bidrâubca, pedre- de motor, câmaras de ar. chupetas coe.' anéis. carretéis par .tecelagem e guar. gulho. produto betuminosos. Impermea. racha, chapas e centros de mesa, cor.
alçar' de material plástica Para Indolta
amas liquidas ou mas outras formas paras entra de mesa, calços de borras
• tia geral de plásticos
para revestimentos e outros como nas &les massiços 'de borracha, cabos para
vatentaçáo peças ornamentais de ci- ferramentas, chuveiros, calços de bor
Termo na 699.333, de 7-7.1965
menta ou gesso para tetos e paredes das de borracha. capsulas de borracha
Magazin
Carioca
Ltda.
•
Papel para. forrar easaa massas anta chi para máquinas, copos .de borracha •
São
Classe 1
Acidas par, uso nas construções, par. para freios, dedeiras deentupidelre,
-abatia:Icica e preparações qui:nicas
quatros.
portas, portões. piftGa, soleiras discos de mesa, descanso para prato&
CARIOCA
na indústria •
. usadas
para portas, tijolos, tubos de concreto encostos, embolas. esguichos. estrados.
Classe 41
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan esponjas de borracha esn quebrajacto
Classe 34 •
mentos, ingredientes de alimentos e Para distinguir: Artigos .de ~Moi asses de cimento, vigas, vigamentos e para asrneiras. fios de borracha bom
fôrmas de borracha, gnarnoções proas
extratos de alimentos
_vitrais
mapas feitas em geral: Agasalhos.
costumes. para marcineuos. para sapacorreias, pasta e pedras para . "raiar
tiaras, para vidros, pasta adesiva para
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos.
anéis, carreteis par tecelagem e girarnoções de material plástico para inclua
- trai geral de plásticos
Termo a.° 699.326, de 7-7-1965
Cynthia — Importação, Indústria e
Comércio Ltda.
Saia , Paula

Termo a.° 699.332, de 7-7-1965 •
Nassimo lalorad
São Paulo

•

c/A

indústria
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Publicação feita de acÓrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo da 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departanienta
Nacional da' Propriedade Industrial aquales que se julgarem prejudicados com a concessão 110 registro requerido

automóveis. guarnições para velculos,
hincheiaa paia escolarea( laminas de
borracha para degraus. listas de bar
racha. manopla*. maçanetas, prataria.
tee para para-lamas. protetores de
sara-choques. pedal do acelerador. pe.
. dal de partida, peraa para businaa,
pratinhos, pneumáticoa, pontas de borracha rara bengalas e muletas, rodas
maesiças. rodizios, revestimentos de
sembaio e isolador suportes, sema
pneumáticos, suportes de cambio, sara
motor. sapatas do pedal do breque, re
veia, sanfonas de vácuo, suportes de
borracha, rodas de borracha para mia
forma de partidas, saltos, solas e solados
da borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos aos telegráficos e telefõ.
tacos, travadorea de porta, tigelas
tigelas, tampas de borracha Para coara
geatas, tiras de borracha para eia:pura
Cão de substancias aultruas
Termo n.° 699.340, de 7-7-65
Chocolate Dulcora S. A.
São Paulo
C

. ARCARA

•

Industria Brasileira
•-•

Nry,„

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons,. bom'
bocados. biscoitos, bolachas, boba gelados, balas de mascar, caramelos, chocolates, cacau, confeito, crocantea,
cia d leite simples e compostos, doces
de frutas, em compotas em geléias, doces, doces gelados. doces de amendoim
de amendoim, de nozes, de castanha e
de frutas secas cobertos com chocolates, brutas iècas, passadas e cristalizadas, geléias, goma de mascar, pralmés.
pastilhas, puxa-puxa, pirulitos, pudins
¡ha net orles, pIpócaa, sorvetes torrões.
torrões. torradas, &eia pães doces
Termo n.° 699.341, de 7-7-65
IPQSP — Instituto Psicotécnico de
Orientação e Seleção Profissional
São Paulo

I POS NSTITUTO
PSICOTÉCNICO DE
ORIENTAÇÃO E SELEÇÃO PROFISSIONAL

nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carrosarrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cabos de veiculo
corrediços. pa-a veiculos, direção daligadeinas. estribos, escadas rolanes, elevadores para assage,ros e ara carga
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras pára veiculos, guidão.
locomotivas, lanchas. motociclos, 'molas
motocicletas, motocaraas. moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
manivelas. navios, ônibus, para-choques.
para-lamas. para-brisas, pedais pant(Ses
rodas para veículos. selins. tricidez. tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrale do alogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
carros e toletes para carros
Têrmo n.e 699.343, de 7-7-65
Viaa San Jose — Tocornal Vina
Concha y Toro S. A.
'
Chile

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter. brandy, conhaque, cervejas, tornes. genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pimpermint, rhum,
sucos dd trutas 'sem álcool. vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n.°• 699.344, de 7-7-65
Vias San José — Tocornal Vina
Concha y Toro S. A.
Chile

?OCORRA!:
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter, brandy. conhaque, cervejas, fornet, genebra. gin, kumel, licores, nectar, punch, pimperznint. rhum,
sucos dd frutas sem álcool, vinhos vermuds. viahos espumantes, vinhos
guinados e whisky
Têm° ni 699.345. de 7-745
'
Arnaldo Santos
Guanabara

_ tlitCA-FLOR)

firrno il.* 699.342, de 7 745
jetcar Ltda.
São Paulo

4ETC AR
Industria Brasileira

WitüsTRIA BRASIL
C asse 1.
Dissolventes
Urano n.' 699.346. de 7 7-0
Barra Iate Clube
Guanabara

%ARRA
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
witagrantes: Aros para bicicletas, autonóveis auto-caminhões, aviões, amorlecedores, alavancas de cambio, braços,
breques, braços para veiculos, bicideias, carrinhos de mão e carretas, carna

tÀ

lb 1 .1 LI C

"p •

CENES10 D AL
Classe 3
Llen produto farmacêutico medicinal
Tanto n.° 699.348, de 7-7-65
(Prorrogaçao)
"QIF" — Química Intercontinental
Farmacêutica Ltda.
São Paulo

PRORROGA ÇÃO

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Clame 50
Apólice!, talões de cheques, letras da
cambio, promissórias, valores, impressos
em geral
Teimo na 699.354, de 7-7,65
Auto Mecânica Jopa Ltda.
Guanabara

PlUDANS
-``
Classe 3
iam proauto farmacêutico medicinal
Termo na 699.349, de 7-7-65
Luiz Saraiva Rabelo
São Paulo

SUPER MERCADOS
GIRA- GIRA
Classes.: 41, 42, 43 e 46
Titulo de estabelecimento
Trmo n.° ,699.350, de 7 7'.65
Jorge Saba
Minas Gerais

CAFÉ PREFERIDO.
Classe 41
Café em graao, torrado e moldo
tnrino n.° 699.351, de 7-7-t§
José Hipólito Deotti
Minas Gerais

CAFÉ RIO NOVO.
Classe 41
Café em grão, torrado e moldo

Tèrmo a.° 699.352, de 7-7-63
Flavio G Duarte Ltda.
Mines -Gerais

A

IATE CLUBE

Urina a.' 699.353, de 7-7-65
Dicap S. A. Empreendimentos e Par
ticipaçes
Guanabara

PRORRO GA Tli.0

C LOS DE PIKQU E

r

Notne

, Termo n.° 699.347, de 7-7-65
(Prorrogação)
"(alla" — Química Intercontinental
Farmacêutica Ltda,
São Paulo

['

CAFÉ IRBAli•

Classe 41
Café em grão, torrado e moldo

JOPA

Classe 21
Peças e materiais para velcincia
Têrmo a.° 699.355, de 7-7-65
Drogarias Craehley Ltda.
Guanabara

"ORASHLEY"
,

Classe 3
Substancias químicas, produtos e par
parados para sarem usados na medicina
ou na farmácia
Tármo n.• 699.356, de 7-765
antonfo Detnétrio cl. Silva
São Paulo
._blb:CITRi0 •
braallein
Classe 46
Sabão comum
Piamo n.e 699.35t, de 7-7-65
Diário da Araraquarense Ltda.
Sao Paulo
DIÁRIO DA

ARMAQUIRENS8:

Classe 32
Uma publicação impressa (jornal)
Termo na 699.358, de 7-7-65
C. M. de Souza
Rio de Janeiro

NffiCKEY
Indústria Brasileira
Clame 41
Sai
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Temo n.° 699.359, de 7-7 65
Gracioli 8 Gracioli Ltda.
São Paulo

FÁBRICA DE CIGARROS
PAULISTA
. Classe 44
Indústria e cernércio de cigarbrs e artigos para furnantes em geral
Têrmo n.° 699.360, de 7-7-65
Confecções Andorra Ltda.
São Paulo
ANDORRA
Indüstria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Aventais &pescaras. anáguas, blusas,
botas botinos blusões, boinas, babalouro& bánés, capacetes- cartolas. carap uças, casacão. coletes. capas. chalea,
zachecois calçados. chapéus, cintos.
cintas. combinações. corpinhos. calças
te serisoras e de crianças. calções. calcamisolas. camisetas.
camisas
ças
cuecas, ceroulas. colarinhos cueiros.
ora. fantasias fardas para militares, cosaiais. fraldas, galochas gravatas, gota
os. logos de lingerie. laqueais ligues.
luvas, ligas. lenços. mantéis. meias.
valias. mantas mandrião, mantilhas. pa .
letós- palas penhoar pulavas. neterinas
'Rugas, ponches. polainas. 'pilaras*. ou.
&aos. perneiras. quimonos. regalos.
robe de chambre. roupáo. sobretudos
sumensórios. saldas de banho, sandálias
'bateres. shorts. sumias. stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo a.' 699.361, de 7-7-65
Construjales — Companhia Construtora.
Comercial e Industrial de laias
São Paulo

Classe 16
Para distinguir: Materiais para coastn.
ções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulelos. gatentes, balaustres, blocos de cansar° Noras para pavimenta
çae caibas cor( mo, cal, cré. chapa.
•-N :vhcos caixilhos: coimas
cssmas Data coberturas. CalX85 riágUa
caixas paro coberturas, caixas dágua,

çoes prernoldadas. estuque. emuisoo de
base asfáltico estacas, esquadrias, estru
turas metálicas para construções. lame.
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junçac.....lages, lageotas, material mo
ante contra frio e calor; manilhas, mas.
.as para revestimentos de paredes. ma •
deiras para construções, mosaicos, pro
dutos de base asáltieo, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
gulho, produtos betuminosos, impermea.
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, oersianas. placas para pavimentação. aças ornamenta de cimento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas and.
saldos para uso nas construções, parmeias. portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto
r elhas. tacos, tubos de ventilação, tan.
lues de cimento. vigas, vigamentos e
vitrós
Termo n.° 699.362, de 7 7-65
Zoofarma Indústria e Comércio de Produtos Agro-Pecuários Ltdat
'São Paulo

Classe 2 Para distinguir; Adubos, ácidos sani
Wien, aguas desinfetantes e para fins
sanitários, apanha moscas e insetos (d.
goma e papel ou papelão), bactericidas, baraticIdas, carrapaticidas, creozoi,
creosotalina. creosotos, desodorantes
desinfetante*, defumados-es, estenninadores de pragas e hervas daninIsas. ferWliaantes, fosfatas, formicidas, fungicidas, fumigerotes, glicose para fim vete.
rtnáries, herbicidat. Inseticidas, insentifugas. larviddas, microbicidas, medicaatentos ara animais, aves e peita, óleos
desinfetantes e veterinários, petróleos
sanitários e desinfetantes, papel fumegatdrio, pile inseticidas. %Ingicidas e
desinfetante*. preparações é Praoutto
inseticidas, desinfetantes e veterinários
raticidas, remédios para fins sanitários
e desinfetantes para fina agrioolas, hor.
tIctslas, sanitários e veterinários, vacina
pasci aves e animais, venenos contra iaMoa, animais e !servas deninraa
termo n.° 6499.364, de 7-7-65
Transportadora Eldorado Ltda.
Guanabara

Termo n.° 699.365, de '7-7-65
Piccolo Studio Ltda.
Guanabara

Classe 8
Instrumentos de precisão, aparelhos de
uso comum, instrumentos e aparelhos di
dáticos, acessórios de aparelhos elétricos, válvulas, lâmpadas, tomadas, aparelhos fotográficos
Termo ri.° 699.366. de 7-7-65
Produtos Robert Bakker Ltda.
Guanabara

RObert Bakkú
Classe 32
Alman a ques, anuários. álbuns impres.
soe, cartazes, catálogos, jornais Gago.
aais e estrangeiros. publicações (reptessais revista. Propaganda em rádio
televisão, jornais, programas radiofônicos, Peças teatrais e cinematográficas

tedüstrie Bradei(*)

Classe 2
Formicida
Terem n.° 699.372, de 7 7-65
Bombas e Tubos Bex Ltda.
Guanabara

BE

e revistas impressas

Classe 6

Termo n.° 699.368, de 7-7-65
Dr. Salsbury's Laboratories
Estados Unidos da América

Bombas, máquinas e motores para todoa
os fins .

N OVA S TA):

Termo n° 699.373, de 7-7-65
Renê Cozac
Guanabara

Cla' sse 2
Um preparado veterinário par a pre
venção e o contraia da coccidiose ern
aves domésticas
Termo n.° 699.369, de 7-7-65
Sociedade de Aplicação de Capitais
Ltda. "SAC"
Guanabara

«SAC" >>
Classe 33
Compra e venda de títulos e aplicação
de capitais em geral
Termo n.° 699.370,, de 7-7-65
Sociedade de Aplicação ett.
Ltda.' "SAC" 's Guanabara

Sociedade de Aplicação
de Capitais Ltda. - SC
Classe 50
Transportes terrestres em geral

Termo n.° 699. 371, de 7-7-65
, Zeno Lang
Rio Grande do Sul .

Nome comercial

Classe 0
Peças em geral para autorniives
Termo n.° 699.374, de 7-7-65
Paulo das Santos
Guanabara

ORGANIZAÇÃO
CONTÁBIL
'JURÍDICA
MINERVA
Classe 33
Titulo de estabelecimento
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MÁ ROAS' DEPOSITADAS
• Publicaçao feita de acCazto com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçáo começará
de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderáo apresentar suas oposições ao Departamentos
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que sei julg arem prejudicado* ann a 00neeSsila do registro requerido

• varrer o prazo

Térmo n.' 699.375, de 7-7-65
Ocknar dos Santos Dutra
•
Guanabara
•

• CONFECÇÕES

CHAU

sucos dd frutas sem incisa vinhos verTérmo n.° 699.377, de 7-7-65
muth, vinhos espumantes, , vinhos
de Militares
Cooperativa - quinados e whisky
e Pôrto Alegre
Rio Grande do Sul
Térino n.° 699.380. de 7-7-65
Associação Fluminense de Avicultura

E l i REVISTA

E

nulo n.° 699.376, de 7 7-65
Tobi-Joias Ltda.

Guanabara

JÓIAS
Classe 13

carteiras de metais preciosos, colara
de metais preciosos ou semi-preciosos
Contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosos, diamantes lapidados. fio de ouro.
fio de prata, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos. )61as,
)61as falsas, lanteiolas de metais preciosos medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosas pare jóia, Pedras semi-preciosas para Jóias, pérolas

• imitações de pérolas, tratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
'de metais preciosos, serviços de teor
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal p recioso, serviços de salada
de fru'as de metal precioso, serviços de
Sorvete de Metal precioso. sopeiras de
nr2tal precioso. taças de metais preciosos. talheres de metais preciosos, turibaios de metal. turtnalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos

ilORDINHOS CIL • A'S ODA
Wide nu..1..1.01.....0. •
• • • • &ma •

a

'

Classe 41

Arroz

Têrmo n.° 699.381. de 7-7 65
Jorosantos Comércio e Indústria de
Bebidas Ltda. Rio de .Janeiro

pl;;;;;:,=fl
oco
-trOPEti~5
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Classe 32
- Um periódico
Térino a.* 699.382, de 7-7-65
Fõbriea de Maçanetas Universal Ltda.
São Paulo

UNIVERSAL'

I !ir,.9í;

••••••••

1Nal• 40

•••
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Classe 44
-Charutos, cigarrilhos, cigarros, rapé,
fumo em folha, desfiado e em corda'
Termo n.° 699.385 de 7-7-65
Ccanércio e Indústria Tuffy "Habib S.A.
Guanabara

IND. BRASILEIRA
PRORROGAÇÃO

RIAN

Classe 11
Ferragens. ferramentas de tóda espécie,
cutelaria eia geral e outros artigos de
ndústria Brasileira'
metal, a saber: Alicates, alavancas, arde
meta!,
abridores
de
latas,
mações
Classe 12
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas, Colchetes de pressão, e de gancho, ha
bandejas. bacias, baldes, bombonieres; tões, fechos corrediços. alfinetes comum
e agulhas
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
Têrrno n.° 699.386, de 7- 7 -65
chaves; cremones. chaves de parafusos,
, Murem Cr Cia. Ltda.
conexões para encanamento, colunas,
Rio Grande do Sul
:.• :Fas de nidal odra portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglesa,
cabeções. canecas, copos. cachepots,
PRORROGAÇÃO;
centros de mesa. coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões. caçarolas. chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores: distintivos, do-

capim, ferrolhos. facas, faceies fechaduras. ferro 'comum a carvão, fruteiras.
funis, fôrmas para doces, - freios para

•TAI

Indústria -Brasileira

Classe 42
estradas de ferro, frigideiras; ganchos, Para distinguir: Aguardentes, vinho*.
grelhas, garfos, ganchos para qudros. comostos, vermouth, quinado, fernet.
gonzos para • carruagens: Insígnias: li- cognac, rhum. whisky, bitter, aperitmas, lâmInas, lic:oreiros, latas de liso; ivos; amargos, licOres, gins, absinto.
jarras; machadinhas. molas para Porre
anizette, anis, genebra. era.
molas para venezianas, martelos, marmarasquino e vódca
retas, matrizes; navalhas; puas. Pás. P re Termo n.' 699.387, de 7 7-65
gos, parafusos, oleei. porta-Q d. o; Poseiras, porta-pào, porta-joias, paliteirós, Companhia Brasileira de Cinemas S. A.
panelas roldanas, ralos para pias, rabiGuanabara
tea, regadores: serviços de chá e cal&
erras, serrotes, sachos, secarrolhas; tePRORROGAÇÃO
souras, talheres, talhadeiras, tortmezei,
tenazes. Cavadeiras, telas de arame, torneira.* trina:e., tubos para encanamento,
C1NE MOCA BON-1TA
ailhos oara portas de correr, taças.
travessas. turibulos; vasos, vasilhames

verrumas,
• Têrmo n.° 699.383, de 7-7-65
Fábrica de Maçanetas Universal Ltda, •
São Paulo

Classe 42
Para distinguir; Aguardentes. aparaivos, aniz. bitter. brandy. conhaque, cervejas fernet. genebra. gin. kumel. licores, flectir, punch, pimpermint,

STUMPEN

•

bradiças; enxadas. enxadões, • esferas,
engates "esguichos, enfeites' para arreios.
!striboa, esferas para arreios, espumaSeiras formões, foices. ferro pira cortar

Adereças de metais, preciosos, semi
pieeosos e suas imitações, adereços de

brincos de metal precioso, ou sem:precioso, bules de metais precioso

PRORROGACÃ6

AVICULTURA

cintas, combinações, carpinhos, calças.
Classe 50
de' senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, eamisetai't Papéis de correspondência, envelopes,
faturas e blocos
Cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominó*. ec.harTênrno n.9 699.378, de 7-7 65
pes, fantasias, fardas para militares. co- Cooperativa Habitacional de Militares
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorde Pécto A'egre
ros. logos de !ingeria, la qu eias. laquê*
Rio Grande do Sul
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias.
maiôs, mantas. mandriáo, manilhas. pa- .eCiOPM&TIVA HASITACIONAL de MIUTARE4
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches. polainas, pilarnas. ;à_
PÔRTO ALEGRE
nbos, perneiras, qubmonos, regalos.
Nome comercial
robe -de chambre, roupa°, sobretudo*
suspensórios. saldas de banho, sandálias.
Termo ri° 699.379. de 7-7-65
imeteres, aborta. sungas, :tolas ou slacks, . Morrin.hos Cereais Ltda.
tater. toucas, turbantes, ternos, uniGoiás
(orcava e ,vestklos

pedras preciosas e suas imitações, adõrtios de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia de metais precioso&
balagandans de metais_ preciosos, ou
Semi-preciosos, bradas de metais pradosoa. 'serial/1,es de metal areciosca.

Batlia

Guanabara

Qasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas blusas.
botas, botinas. blusões. boinas. baba.,
douros, bonés. capamtes. cartolas. carafuças, casação. coletes, capas.,chaies
cacbecolz, - calçados. chapéus, cintos

TOBI

Vamo n.° 699.384, de 7-765
Suerdieck S. A. Charutos e
Cigarrilhos

cABRICÁ

DE MAÇANETAS
tiN I VERSAL LTDA
Nome comerciai

Classe . 33
Trmo n. 699 .388, de 7.7-65
Editõra Última Hora S. A.
Guanabara •

Ject~. d

MAU)

Classe 50
Expressão de propaganda
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Publicação feita de scOrdo com o art. 130 do . Código da Proprieuacie indusinai Da data da publicação começará
a Gorra o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentas suas oposições ao Departamento
Ifaelonal da Propriedade Industrial aqualee que se julgarem prejudicados- com • concentro do registro requerido
freios, fronteiras para veiculos guidão serras, serrotes, sifões. saleiros. sacarrólocomotivas, lanchas, motociclos, moias lhas torquezrs, trilhos ruhus subidamotocicletas. motacweas. , moto furgões ções. ampdes. • travadetras telas di
rodas para bicicletas, raios para'biacle. arame, trincos, taças, travessas tesouras
tas, reboques, radiadores para veiculos trancas, tramelas. talherea talhadeiras
manivelas, navio" ónibus. para-choques. tampas para panelas e caldeirões .terpara-lamas. para - brisas. pedais pantoes rinas, tachos trans de casinha. torrarodas para vejculos, selins. tricicles, ti- deiras. orinois„ vasos. vasilhames verrantes para veiculo& vagões.-- velocípe- gas.. mandril de expando preza de
des, varetas de Controle do aingador`e frezar. guia de treza de chanfrar.
aceleradas tróleis. troleibus. varaes de ventosas, maletas. tatus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
carros e toletes para carros
para estojos, colchetes para malas eiaClasse 11 _
vos. enfeites. fecho para passas e para
Para distinguir ferragens e ',erramentas- malas, passadores de correias. ponteiAlicates, alavancas. arruelas, arrebites, ras.' prendedores de papel. suportes,
argolas, aldraves. armações de metal
torniquetes e tubos de expansão
abridores de latas, arame, aparelroa de
•
Classe 10
chá e café, assadeiras. açucareiros. AnaPara
distinguir:
Aparelhos
nietalurgicos
relhos para lavatórios arandelas, arestas, aros, • almotadrises, amoladores. para fins clinicog e cirúrgicos: Alicaamoladores de ferramentas alças para tes, agulhas ara seringas, alavancas paa
ancinhos,. brocas, 'bigornas, baixelFu rà extração dentes, arcos para serra
bandejas, bacias, cnombonieres baldes de ouro, artkuladores, agulhas para .1.n.
borboletai, baterias, bases de metal bra- leçbes. aparelhos para pressão arterial.
çadeiras. bules. bisagra. buchas, bainha aparellias de diatermia, aparelhos para
para case baterias de casinha, colhe massagens, parelhos de doi ultra-viole.
res de pedreiras. cadeados correntes ca- ta. aparelhos de raios X. aparelhos pabides chaves de parafusos, conexões ra surdez, aparadores, bandejas hospl.
para encanamentos caixas de metal para talares, bisturis. boticões, braços para
portões, colunas, canos, chaves de ten- canetas de brocas, brocas para clinica
da chaves inglesas. cabeções, canecas e de protese. bragueiros, braços para
copos. cachepots centro de mesa co- mesas auxiliares. anéis e aparelhos paquerele iras. caixas para condimento as ra fundição e incrustações, -canetas paalimeatos, cadeados, caldeirões, caçart, ra brocas para fins dentários csibelas,
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- cones. 'colheres estantes, calcadores, caa
dores, cuscuseiros, cabides de metal, deiras para clinica médica. rabiara,cabos, caixas de ferro, cgritzeta.s curvas traz. cureta. dilatadores, espéculos, eszantorMiras. chaveiros canivetes, cila. pátulas, extratores, escopros, estiletes,
cenas, cremones. cadinios crivos, chan, extintores. extirpanervos, espigflès atm..
/radiares. cassineta& cabos. chaves cha- pies e duplos para pivots, escalpelos.
ves para porcas circulares chaves tor. esterilizadores á alcool e elé tricos, exquimétrica. correntes para chaves. col tratores de espigões, grampos para., saicreta*. chaves para porcas, distintivos turas, ganchos para múscu l os, Instrudobradiças. descanço para talheres, pra- mentos cirurgicos.para operações, lance.
tos e copos, enxadas, esferas, engates. tas, limas . para ossos, mesas para clienfeites di metal.. estribos, espátulas nica médica e hospitalar e cirurgica,
estalos de metal para carimbos, eixos martelos. placas para ossos, pinças, pia..
expandidor para tubos. estruturas metá- ças anatõmicas, porta reaiduos para
licas, escarradeiras. espremedores, espia. gabinetes dentários, protetores par&
madeiras, formões, foices, erro para seios, serras e serras para raquiotonalas
cortar capim, frero/hos. facas, ..,tacões seringas, sondas, tesouras. termômetro.
fechaduras, fruteiras, funis. fôrmas para
Ciam
doces, bolos, empadas e pudins. flang
fivela, furadores, ferramentas cortantes Para distinguir: Maquinas • parta de
3u perfurantes para marceneiros, çechos máquinas para toaos os fins industrialli
de metal, ferraduras, forminlsas. titas fuga& rotativas, de deslocamento e 11
de aço, ganchos, guarnições de metal Máquinas de - rosquears serras mediata
gastas, ganchos para quadros, grampos cais motores elétricos, alternadores, fera
sara emendas de correias, grades para sarnentas e placas para tornos, gera.'
fogões e • geladeiras, grelhas, galheteiros dores plainas, máquinas de furar e CCM
gonzos, grosas, garrafas, Mosta joe- trar, tornos mecânicos, prensas meada
lhos, jarros, binas laminas licoreiros cas. marminas mamadeiras, misturado.'
latas, !uva& linguetas& leiteirai. ma cha rei adaptados na ,construção e comera
-dinhas,molprt.es vadio de estradas, mineração, corte dá marretas, matrizes. marmitas, maçanetas madeira, movimento de terra, carreto*
morsas, machetes, mantegueiras malhos e outros fins industriais, elevadora, as&
navalhas, 'nipe". iscas. Os. picaretas ventiladoras. moinha para corada,
pregos, ponteiros, parafuso, porcas quinas desempalhadoras, descascador:ai
pratos, porta-gelo, posetras. porta-pão máquina secadoras, trituradora, puta
Porta-jóias. paliteiros. panelas puxado- verizadoras fresa& polarizes, trinchas,
res. placa, pregadores, porta-esponjas tesouras mecanicas, tupi as. máquinas dá
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras abrir chavetas, marteletes, ventilador"
pires pinças, psuielões, porta-copos e exaustores para forjas, bombas centrla
garrafas, passadores de roupa, areai- pistão para todos as fim ariefel cal"
that, restebs, roldanas, ralos, regadores &iras e turbinas injetores para cala
rebites, reduções, recipientes de metal, deitas, válvula e transportadores tua
rodízios, roscas de aço inoxidável, re- temático, de alta e bata pressão,
gistrar de aço inoxidável registros,, prensas hidráulicas, martelos utecanicatl

rolos-rolamentos, aparelhos redutores ir
consumo de gasolina, retentores de ira..
:a, de óleo e de citiadro, redutores .si..
kncioaos, máquina' de rosquem, má,
quinas rotativas para usinar serro, aço e
bronze, máquinas, para rotulas 'regulaserras mecãnicas. aalgadeirat
XatnÉzik,
-e dores..
para manteiga, segmentos de pistbea,
engrenagens e parafusos sema.fitn. tales.
ciosos, satélites silenciosos. separadores
Classe 50
de graxa, óleos e cilindros máquinas
Expressão de propaganda
secadoras, máquinas para serra, teares,
Têrmo n. 699.390, de 7-7-65
turbinas, torcedeiras. tesouras, rotativas
Editóra Ultima Hora S. A.
tesouras mecanicas, tornos revolver, soe.
Guanabara
aos, tipias, tranchas, tirantes, transpor.
tadores automáticos pa:a Alta -e baixa
pressão, tuchos de válvulas, máquinas
para tecidos de tapeçarias, máquina
13..
trituradoras. máquinas térmicas, máquinas de trançar, máquina urdideiras.
válvulas para motores. válvulas para
descargas, válvula de aspirina°, veia&
velas de ignição para motores. viralsre.
Classe 50
quina ventoinhas, máquinas vezExpresso de propaganda
Uladoras
Trino a. 699.391, de 7 7-65
Ténia
n.
699
.394, de 7-7-65
Cia. Riograndense de Adubos "CRA"
Jaus
Samann
Rio Grande do Sul
&liça
Termo n. 699.389, de 7-7-65
Editõrà Última Hora S. A.
Guanabara

"da 7

ettipg

(3.(1Ï31.04!

IIIPERCOMPOST6
a

Indústria Brasileira'
• Classe 2
Adubos
Têrrno n. 699.392, de 7-7-65
Miguel Lembert 8 Cia.
Rio Grande do Sul

SESC
Indústria Brasileira
Classe 6
Máquinas de costura manual, a pedal ou
elétrica
Termo n. 699.393, de 7-7-65
Indústrias Micheletto S. A.
Rio Grande do Sul

itto at
Indústria Brasileira
Classe- 6
Para distiaguir: Máquinas Oiltd fadasirias térteis em geral: máqUiaas e suai
partes Integrantes para fins industriais:
máquinas de pressào: motores e tuas
partes: acessórios para automóveis: alasrancas, alternadores: alieneatador para

Classe 2
Desodorantes, perfurnadores e purifica
dores de ambiente
Termos n.4. 699.395 a 699.398, de
7-7-65
Aktiengesellschaft Brokvn, Boveri 8 Cie.
Sulaa

C
Classe 21
Para distinguir: Veicnlos e suas partes
ntegrantes: Aros para bicicletas, autonóvels auto-caminhões. aviões, amortecedores, alavancas de cambio. braços,
breques, braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, cazros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas cirrulares para veículos. cabos de valculds
corrediços, para veiculas, direção &aliAadeira3. estribos, meadas rolai" elevadores pare aseageiros e ara carga.
engates para carme, eixos de &resto,
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MARCAS DEPOSITADAS
Public:tição feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Proprieciade industrial. Da data da publicação começara :\
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento ao pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento

Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julg arem prejudicados aom a concessão do registro reauerido
• atliquinas limadoras, maquia: opera.
truta, rotativas ou cortadoras para uailer terso, aço e bronze. maquinas para
ladústriaa de tecidos; teares. urdideiras,
estesusatcSrlas, espuladeiras. torcedeiras,
*Roadeira*, rolos e roletas, bruniduras
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquina. para "ebricar papei e
alquimia de impressão clivamos
receptáculos

Termos os. 699.403 a 699.405, de
7-7-1965
Ruben de Freitas Martins
São Paulo

Termo n. 699.399, de 7-7-65
Irma — Imobiliária Rio Mattos S. A.
Brasília

E:difia;Biyion-B
Classe 33
Ilidindo de escritórios e garagens
Termo n.° 699.400, de 7-74965
Centelha Elétrica Comercial Ltda.
Brasilia

Centelha Elétrica_
Comercai
Classes: 8, 11 e'33
(paramentos de precisão. Instrumentos
isfentfficosi aparehos de uso comum, instrumentos e aparelhos didáticos, moldes
ae Oda espécie, acessórios de aparelhos
alétricos (inclusive vávulas, lâmpadas,
tomadas, fios, soquetes), aparehos fotográficos, radiafônicos, cinematográficos,
eaáquinas falantes discos °ratados e fubica revelados. Ferramenta de tácia
eepécie, (exceto quando parte de máQuinas), ferragens e cutelaria em gera/.
Pequenos artigos de qualquer metal.
prestação de serviços de assistência
elétrica
Têm() n.9 699.401, de 7-7-1965
Walderniro Barbosa da Silva
Guanabara
nir

SENH
Classe 32
Revista (publicações)
Têrtno n.° 699.402, de 7-7-1965
Hotel e Bar Bela Vista Ltda.
Rio de aneiro

BELA VISTA
Classe 41
Artigos da clame

Classe 4
Substâncias de origem ,i,utual, vegetal
ou mineral, em bruto ou parciamente
preparadas, não incluídas em outras
classes
Classe 28
Artefatos de Produtos acabados de origem animal, vegetal ou nanara', não
incluídos eni outras classes; artefatos de
subsctanclas quimicas não inculdas em
outras classes
Classe 16
Materiaf'exclusivameste para construção e adórno de prédios, estradas, ao
induidas em outras classes
Termo n.° 699.409, de 7-7-1965
American Products S.A.
Uruguai
•

Classe 16
Materia !exclusivamente para construção e addrno de prédios, estradas, não
incluidas em outras classes
Classe 18
Produtos acabados de origem (mimai,
vegetal ou mineral, não incluídos em
outras classes; arte 'atosd esubstfncias
químicas não incuidas em outras classes
Termo n.° 699.410, de 7-7-1965
Café imperador Ltda.
Pará

Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.° 699.411, de 7-7-1965
D. Wanderley & Moreno
Pernambuco

•n•••n•n•nnnn•n••nn••••n••n••••.......~.~.~
DEST2RROi
D. Menderle y & Moreno
Pareibe

1

Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.° 699.412, de 7-7-1965
Concif — Comércio e Indústria Ltda.
Guanabara

Classe 8
Alto-falantes, antenas, aparelhos .chtematográficos, aparelhos de televisão, bobinas, condensadores, dias, fios elétricos,
Interruptores lâmpadas elétricas, lanternas elétricas, máquinas falantes, pihas,
pihas para rádios transistorisados, pinga,
rádios, aubos para televiso, teansformadores e válvulas
Têrmos as. 699.406 a 699.408, de
7-7-1965
Rubin de Freitas Martins
Sao Paulo

CONCIF
Indústria Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais paar constru
ceei • decorações: Argamasaaa,
areia, azulejos, batentes. balaustres. Isha
co, de chnnto. blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para eixos, edifica
ções prencoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estam.
tutu metálicas para construções, latne.
da metal, ladrilhos, lambris, luva.
de Junção, leses, lageotaa, material iao.
sai para revestimentos de paredes, maClasse 4
deitas para construções, mosaicos, proSubstâncias de origem animal, vegetal tante contra frio e calor. rnanilras, mas.
oca mineral, em bruto ou parcialmente dutos de base asfáltico, prddutos para
preparadas e não incluídas em outras tornar irnaermeabilizantes as ergamas
classes
sas de cimento e cal, hidráulica. pedre

MARSIN
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gulho, pr...clutr betuminosos, impennea,
111zantes liquiJos ou sob outraa tonina,
para revestimentos e outros como nas
vimentaçáo, peças ornamentais de
atento ou gesso para tetos e paredes.
papel para torrar casas, mamai; afia4cielos para -aso nas construções, plaquetas portas, portões, pisos, sedeis'
para portas. tilolos. tubos de concreto
telhaa, tacos, tubos de ventilaçao. tais.
gues de cimento vigas, vigamentos
vin.&
Termo n.° 699.413, de 7-7-1965
Casa Sendas Ltda.
Rio d JFinciro

Liasse 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido,
amandoas, ameixas. amendoim, araruta,
arroz. atum, aveia. avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
sais em pó e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó. cacau.' carnes, chã,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais. cominho. creme de leite, cremes
alimentícios, croquetes, compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola, condimentos pare alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essènciaa alimentares, emnadas, ervilhas. enicovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, tareio, fermentos. feijão, .
Figos, frios. frutas sins naturais e Cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce. herva
anate, hortaliças, lagostas. linguas. leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis. ostras. ovae,
pães. paios. pralinés, pimenta, pós para
pudins, picides, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal. sagu, sardinhas.
sanduidies, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, suco de tomates e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talhar-ars tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho 'e vinagre
Termo n.° 699.416, de 7-7-1965—
Casa Sendas Ltda.
Rio de Janeiro

Supermercados
das Casas Sendas
Clas:., es: 8, 13, 28, 3(.. 41 42, 43
44, 46 e 48
Titulo de Estabelecimento

