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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Sr. Secretário da
Indústria
Despachos em recursos - Despachos Retificados
Em 15 de setembro de 1965

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Despachos em Pedidos de Reconsideração
O Senhor Diretor Geral, negou provimento aos pedidos de reconsideraão apresentados nos processos abaixo
mencionados, a fim de manter as decisões anteriores.
Têrmo 359.818, marca: Celesterino,
requerente: M. Pitakir & Cia. Ltda.
Termo 372.979, marca: Ultra, requerente: Ideal S. A. Tintas e Vernizes.
Termo 378.852, marca Fermac, requerente: Permite Ferramentas e Máquinas Industriais, Armand Gerard
Levi Ltda.
Termo 392.094, marca: Formauto,
requerente: Formauto Importaão e
Comércio Ltda., recorrente: Ford
Motor Company.

F. Capuano & Cia. Ltda. no pedido
de reconsideração do despacho de deferimento do termo 129.283 privilégio de invenção de General Eletric
Company.

Expediente da 86-itio de Recursos
O Senhor Secretário da Indústria
Alfredo Chucri Salomão deu proviRio 15 de setembro de 1965
mento aos recursos interpostos nos
processos abaixo mencionados A fim
Neves & Lira Ltda., recorrendo do
4. reformar as decisões anteriores,
despacho que declarou caducidade do
de acôrdo com o artigo 50 da lei núregistro 198.564 marca Sabrina.
mero 4.048 de 1961 e da Portaria MiH. Lundbeck & 0o. S. A. no penisterial de 27-9-1963.
dido de reconsideração do despacho
que indeferiu o pedido de substituiTermo 129.289 marca: Fenestra, reção dos exemplares no registro núquerente Detroit Steel Products Commero 305.213 marca Truquil.
pany.
Farbenfabriken Bayer AktiengsellsTermo 130.611, marca: Aloure, rechaft no pedido de reconsideração do
querente: Produtos Quimicos Elekeidespacho
de doia nnento do tern%
roz S. A., recorrente: Laboratório
164.295 marca Novatrain do Instituto
Climax S. A., recorrente: Whitehall
Brasileiro de Microbiologia, S. A.
Pharmacal Company.
Fábrica de Calçado Helena Ltda.
Sedo
de
Recursos
da
Expediente
Termo 170.862: frase A Marca das
no pedido de reconsideração do desMultidões, requerente: Irmãos Salpacho de deferimento do termo núRio 15 de setembro de 1965
ton, Ltda., recorrente: José Luiz Pinmero 230.909 título Fábrica de Routo e Adriano Luiz Pinto.
Sidertugica Barra Mansa S. A., pas brancas Helene de Luiza Naee
Termo: 192:430, marca: Interport, recorrendo do despacho que deferiu o Barrela.
requerente: Indústria e Comércio In- termo 89.911 Privilégio de invenão de
Laboratório Yatropan Ltda. no peterport do Brasil Ltda.
Pamatec Patentes, Marcas Mandatos dido de reconsideração do despacho
Técnicos e Comerciais S. A.
de indeferimento do termo 312.398
Termo: 196.353, marca Tangarry,
Goma Diazina.
José Augueto Bordallo recorrendo marca
requerente Walter dos Santos Castro
Ernesto Rothschild S. A. Indúsdo despacho que indeferiu o termo tria
e Paulo de Salles Gaivão.
e Comércio no pedido de recon•
98.220: modelo de utilidade.
do despacho de deferimenTermo: 307.227, marca: A ImpeIndústria de Arames Cieide S. A. sideração
to
do
termo 342.100 marca Yara de
rial, requerente: A Imperial Modas no pedido de reconsideração de defe- Metalurgica
Pajeu 3. A.
Sociedade Anónima.
rimento do termo 115.634 privilégio
Orivaido de Lima Cardoso no pedide
invenção
de
Ernst
Schoch
AktiTermo 312.260. marca Delfen, redo de reconsideração do despacho de
querente: Ortho Pharrnaceutical Corp engesselchaft.
deferimento do termo 357.049 nome
Aramificio Vidal 8. A. no pedido comercial" Agua Santa 8. A. Agro
O Senhor Secretário da Indústria
e Comercial do requerente
Alfredo Chucri Salomão negou pro- de reconsideração do deferimento do Pecuária
g 115.834 privilégio de invenção Agua Santa El. A. Agro 12ecuária e
vimento aos recursos abaixo, a fim terin
Comercial.
Ernst Schoch Aktiengellschaft.
de manter as decisões anteriores, de deVarta
Aktiengsellschaft recorrendo
acôrdo com o artigo 50, da lei 4.048
Pedreiro Exportação e Importação
de 1961 e da Portaria Ministerial de do despacho que deferiu o termo
no pedido de reconsideraçâo
Na- Ltda.
109.219
privilégio
de
invenção
de
do
despacho de indeferttnen to do ter27 de setembro de 1963.
tional Lend Cpmpany.
co
374.605,
marca Presidente.
Térrno 167.810, marca Tos, requeWalter Salsimelli & Filhos Ltda.
Ideal Standard G.M.B.H. recorrente: Spojene Tove,my na Obrabeci rendo
do despacho que indeferiu o no pedido de reconsideração do dasStroje, Narodni.
pacho de indeferimento do termo ne
termo 117.675 modelo de utilidade.
Termo 324.898. marca: Vermibom,
Za-Za Comércio e Indústria de 383.190 marca Emagrecelin a.
requerente: Laboratório Inkas Ltda. Plásticos Ltda. no pedido de recon•P. Blumenthal no pedido de reconOs interessados poderão obter vis- sideração da despacho de deferimen- sideração
do despacho de deferimento
tas dos processos respectivos no Se- to do termo 122.700 modelo de utili- do termo 405.302 Marca "B" de Brastor de Vista e Informaões.
dade de Indústrias de Escovas Alfa sinter S. A. Indústria e Comércio.
Sociedade Anónima.
Venceslau Aguiar no pedido de riWalita S. A. Eletro Indústria no' consideração do despacho de deferiEXPEDIENTE DO DIRETOR
pedido de reconsideração do despa- mento do termo 418.963 marca Conga
GERAL
cho deferimento do termo 128.589 de São Paulo Alpargatas 8. A.
modelo de utilidade de Anatole leaDiversos
Arthur Lundgren Tecidos no pedido
gan.
de reconsideração do despacho de deIndústrias Brasileiras de Labia ferimento do termo 418.681 frase de
Rio 15 de setembro de 1965
Frite Johansen S. A. no pedido de propaganda Casa Setti Sempre ImiTêrrno 215.2C3 - Indústria Farma- reconsideração do despacho de deferi- tada, Nunca Igualada de Agostinho
cêutica Endochimica S. A. - Aguar- mento do termo 122.510 privilégio de Setti S. A. Comércio Exportação Imde-se soltei() do termo 219.926: Bron- Invenção de Indústria de Bilhares Tu- portação.
jegue Ltda.
cuocilline.

Arthur Ludgren Tecidos S. A. no
pedido de reconsideração do despacho de deferhneneo do termo 418.682
frase de propaganda Casa Setti Imitada Sempre, Igualada Nunca do requerente Agostinho eietti S. A. , Comércio Exportação Importaç&o.
Laboratórios Farmacêuticos Natus
Ltda. no pedido de reconsideração do
despacho de indeferimento do térmo
435.967 marca Alcameprol.
WEDIENTE DA DIVISA()
DE PATENTES
'Desistência de Processo
United !Rates Steel Corporation deelara a desistente." do pedido de
privilégio de invenção: processo de
fabricação de fôlha de flandres de
péso de base leve para recipiente de
estoque - termo: 137.120. - Arquive-se.
EXIGÊNCIAS
Tèrmos com exigências a cumprir
-Na. 124.068 - 124.061 - 124.142
- Regie Nationale dei Usines Ren
naulut.
DIVERSO&
.149 125.235 - Nicolino Guimarãea
Moreora privilégio de invenção.
- Arquive-se.
EXPEDIENTE rà. DIVISÃO
DE PATENTES
Republicado por ter saldo com incorreções.
Notificação - Uma vez decorrido
o prazo de recurso previsto pelo
artigo 14 da Lei a. 4.048, de 29
de dezembro de 1961, e mais dez
dias para eventuais juntadas de recursos, e se do mesmo não se tiver
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
abaixo mencionados a comparecerem
a este Departamente, a fim de efetuaurem o pagamento da primeira
anuidade, dentro do prazo de sessenta dias, na forma, do artigo 33
do Código da Propriedade Indusutrial, para que sejam expedidas ai
respeetivas cartas patentes.
Privilégios de Invenção Deferido*
Térracte,
Ne 102.023 - Regumador de volume para corrente de meio gasoso
- requerente: Aktiébolaget Eivenska Flaktfabriken.
Ne 119.633 - Fibras e filamentos
Mateis - requerente: E. I. Do
Pont de Nemours and Compan.
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- As Repartições Públicas
• As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas(
deverão remeter o expediente
anuais renovadas até 28 de
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e as
jornais, diàriamente, até às
01PlaTen PAPAL
iniciadas, em qualquer época,
15 hora*.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- As reclamações pertinen.
CCIPPG Po saaveço oa ouakicaçass
oro" DA •acIo •a aaos,olo
- A fim de possibilitar a
tles à matéria retribuída, nos
FLORIANO GUIMARMS remessa de valores acompacasos de erros ou omissões, MURILO FERREIRA ALVES
nhados de esclarecimentos
deverão" ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, tollescrito, à Seção de Redação,
ecoo .
citamos usem os interessados
das 13 às 16 horas, no Máxi.
~Go Ne rnatiNpèclevã• d •cepocillonto de Docartamoolli
preferencialmente cheque ou
mo até 72 horas após a saida
rilm000ai clo ricoor g arircia InaluoltrtiLi dia Mictetario
vale postal, emitidos a favor
.dos órgãos oficiais.
•• MOS*Crl• • Comércio
do
Tesoureiro do De paria..
arsofesse
aso
°ficamo
do
Ciepartameato
de
Impo***
Nacional
- Os originais deverão se
mento
de Imprensa Nacional.
dactilografados e autentica- Os suplementos às edldos, ressalvadas, pôr quem de
çÕes dos órgãos oficiais só st
direito, rasuras e emendas.
ASSINATURAS.
fornecerão aos assinantes que
- Excetuadas as para o
as solicitarem no alo da asREPARTIOES a PARTICULARES
FIII•ICIONARIOS
exterior, que serão sempre
sinatura.
Capital. Interior:
Capital. Interiort
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer Semestre ,. . . Cr$ O 000, Semestre . . , Cr$ 4.500 - O funcionário público
9. 000 federal, para fazer jus ao desépoca, por seis meses ou um Ano . • . . . . Cr 12.000' Ano
Cr$
conto indicado, deverá provar
IMO.
Exterior:
Exterior:
esta
condição no ato da as1
- As assinaturas vencidas Ano . • . . . . Cr$ 13.000 Ano . • • . • . Cr$ 10.000 sinatara.
poderão ser- suspensas sela
- O custo de cada exemaviso prévio.
vão impressos o número doi dos jornais, devem os as- plar atrasado dos órgãos ofiPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a res- ciais será, na venda avulsa,
tes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 8 se do mesvalidszá de suas assinaturas,
A fim de evitar solução de cedencia mínima de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por ano
na parte superior do endereço continuidade no recebimento (30) dias.
decorrido.

EXPEDIENTE

•

No 450.679 -- P/anauto - Probal 119 378.591 - Tequilha
NO 122.053 - Riceardo Girardelli.
Marques
N9 122.492 - Alfred Mattldas SI- !Comércio e Indústria S. A. - el. Filho Limitada - cl. 13.
1. - Concedo a restauração.
N9 384.215 - Strong - Stxong
N9 126.512 - Névo modêlo de dis- egmund Schudel.
N9 124.047 - Edwin Woodroow N9 416.565 - Café São Raimundo Eletro Metalúrgica Limitada - el.
positivo para a união de partes de
Matilde Costa - classe 41. - 8.
móveis - requerente: Citytex So-, Strauss e Sudario Firmino.
1Concedo u restauuração.
N9 450.901 - Rotary - f3cala
ciedade Anônima, Indústria e Co-' N9 132.589 - Bakoma A. O.
N9 416.866 - Yazigi - Chafik Editóra e Propaganda Ltda.
NO 134.208 - Monsanto Company.
Inérclo.
No .60.609 - Sociedade Anónima Yazigi & Companhia Limitada - classe 19.
Indústrias Retui'das F. Matarazzo. classe 36. - Concedo a restauração.
Desenho e Modelos Industriais
NO 452.936 - Dura B12 - LaboNO 417.205 - Rio Branco - 01Deferidos
Zambeletti Sociedade anônilinski & companhia - classe 40. -- ratório
DIVERSOS
ma - cl. 3.
Concedo a restauração.
Térmos:
NO 463.733 - Privilégio - Ind. e
No 417.639 - Lochard Produ- Com.
NO 125.855 - Hans Lorena de Vernizes Coloridos Privitos
61:arnicas
Farmacêuticos
e
Diepriv.
de
invenção.
Arquiuve-se.
151.223
Nova
configuração
Ltda. - el. 1.
119
téticos Lochard Limitada - classe légio
de cabeça de boneco - requerente:
NO 478.273 - Murara: - The Mear!
,
2.
Concedo
a
restauração.
Despacho
de
Reconsideração
de
DesScisci & Mezzetti Ltda.
- Cl 1
N9 450.849 Belacap - Probal Corp
pacho
. - Original desenho orNO 478.620 - Gelcãlcio - Lab.
Comércio
e
Ind.
Sociedade
AnôniMercez Ltda. - cl. 2.
namental para bolas da material
Alia Bakken - no pedido de re- ma. - classe 1. - Concedo a res- N9 480.241 - Kentuck7 Mis plástico ou similar - requerente: Ita
tauração.
consideração
do
despaho
de
indeferiImportadora e Exportadora Ind. e
plast Indústria de Artefatos Plásmento do térmo: 101.494 privilégio
Marcas Deferidas
Comércio Sabia Limitadi‘ - ei. 41.
ticos Limitada.
de inveação para: Uni procerso para
NO 441.470 - Saber -= Soe. .92executar uma junta retangular enModélo de Utilidade Indeferido
N9 339.736 - Delicia - Sociedade truistica Brasileira de Ensino Renotre elementos era forma de placas. Algodoeira
do Nordeste Brasileiro vador - el. 33.
- Tendo em vista os pareceres técNO 384.162 - Real - Porcelana
N9 112.523 - Aperfeiçoamento em nicos reconsidero a decisão de fls. Soclulade Anónima - cl. 41.
ou relativos á. fixação de paracho- 20 versos, no sentido de deferir O
N9 432.602 - Evidens Griph - Real Sociedade Anônima - classe
que as laterais de veículos, especial- pedido em causua.
Evidens Graph Materiais de Escri- 14.
mente veículos tipo jeep - requetório Lfraitada - el. 17.
NO 448.045 - rmansears - Plrente: MecAnica Industrial Estam- EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
nansears B. A. Fiz:andamento, Crépotec Ltda.
Expresslies de Propaganda Deferidas dito e Inevstimento - el. 50.
DIVISÃO DE MARCAS
Exigências
N9 364.057 - Empresa União de Frase de Propaganda Indeferida
DIA 15 DE SEI'EMBRO DE 1465
Transportes desde 1938 a Serviço do
Progresso - Empreza União de N9 417.821 - O Centro Essa de
Processos e termos com exigências
Notificaelto
Transportes Sociedade Anônima - Pesquisas Realiza Maravilhas com
a cumprir
o Petróleo - Humble 011 & ReliUnia vez decorrido o prazo de re- ci. 33 (art. 121).
nina Co - el. 47.
E. Schmidt & Companhia Limita- curso previsto pelo art. 14 da Lei
Sinal de Propaganda Deferida
da - no pedido de prorrogação da 4.048, de 29 de dezembro de 1961. e
insígnia Indeferida
patente de número: 1.238 - mo- mais dez dias para eventuais jundelo indusutrial.
tadas de recursos e do mesmo não NO 3'77.199 - Toho - Toho Filme
tendo valido nenhum interessado se- .America do Sul Limitada - classes NO 446.030 - Intertécnica - Mecanografia Intertécnica Limitada Tênnos:
rão logo expedidos os certificadas 8, 32, 33 (art. 121).
el. 33.
/baixo:
Marcas Indeferidas
N9 113.149 - Fábrica de caldeiras
Exigências
a vapor Brasil Ltda.
Restattraçdo de Marcas
N9 370.486 - Bikint - Jeor SeaNO 121.281 -- Jean Jom2ph Arthuru
Térmos com exigências a currerir:
Orisard e Marcel Jean Arthur Gri- No 415.828 - Revista de C'ulutura bra da Cruz - el. 36.
Cinematográfica - União de Pro)19 330.506 - Kibby - Ind. de
sard.
Católicos - classe 32.* Predutous Alimentícios Kibby Limi- Ind. Ferragens Page Ltda. (reIÇIQ 121.316 -- The oementation -pagandistas
Concedo a restauraçao.
tada - ai. 4/.
corrente do ténno 222.413).
Company
Modélo de Utilidade Deferido

Segundà-feira 20
1479 411.945 - Gillette Safety Ra.Cor Co o! Bra41.
N9 451.161 - Wilwal Ind. e Copérelo S. A.
Na. 469.961 - 499.962 - International Business Corp..
N9 645.913 - Ind. Kappaz Sociedade Anônima.
N9 655.154 - Perfuumaria Phebo
8. A.
Na 667.652 - P. Blumenthal.
1, 9 674.273 - Jan Lips.
N9 675.096 - Cia. Financeira de
Investimentos Cofinance.
N9 675.102 - Sir James Murray
do Brasil Sociedade Anônima Produtos Farmacêuticos.
N9 677.420 - Frigorifico Wilson
do Brasil s. A.
N9 677.421 - Frigorifico Wilson
do Brasil B. A.
Migueul Lasheras
N9 677.448
Oiner.
' N9 678.932 - Construtuora Civaia:laza s. A.
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N° -406.117 - Comercial Dayco Li- N. 435.100 - sinal de propaganda
1\1. 411.021 - Henkell
-mirada.
Organizações Novo Mundo» de Banco O. 42. •
•
N° 431.188 - Angelo Grassi Filho. Novo Mundo S.A. - Rede asidere o
N. 420.766 - Polo -Norte - Peledespacho de indeferimento proferido pela ria Polo Norte S.A. - Cl. 37,-ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS S.I. para o efeito dec onceder o regisN. 429.724 - Marta Enther
São
tro nos termos do art. 121 do código Paulo AlpargataedS.A. - Cl. 3(
N9 385.831 - 'mobiliada Damont visto que as anterioridades apontadas
N. 433.1 .43 - -Trevo
Artal.1103
Limitada.
são da requerente.
de Papel Trevo Ltda. - Cl. 38.
N9 467.692 - Amb,cont Atlanta ImIndústrias de Massas , eneuenticias
N. 133.579
portadora Sociedade Anônima.
Libe! Livraria Barre.
N° 467.693 - Arnbicont Atlanta Im- Santo Antonio Ltda. (na reconsidera- tos Editora Ltda. - Cl. 32, 'ção do despacho que Indeferiu o termo
N. 434.084 - Emblemática - Azportadora Sociedade Anônima.
N° 467.694 - Ambicont Atlanta Im- 201.695 titulo Indústras de Massas Ali- eca cSi..214.6 Ind. Com!refo e Manalii..ão
mentidas Santo Antonio Ltda.). De L
•
portadora Sociedade , Anônima,
acôrdo com a portaria 53 de 22-6-65 e
N. 434.099 - Cerejeira - CarveNi. 467.696 -- 467.697 - Arriba parecer da S.I. nego ,deferimento ao
Cl. 43.
cont Atlanta Importadora Sociedade pedido de reconsideração apresentado jaria Mãe Preta S.A.
N. 434.129
- jasini - Perfuman
Anônima.
e mantenho a decisão recorrida em face
ria Ken:te Ltda. - Cl. 48 (sem direito
dos reg. 238.781 e 288.187.
a expressão jaemin e com exclusão de
RECURSOS E RECONSIDERAÇÕES
Evaristo
Taborda
CM. Ltda. (na pedra antisetica).
DE DESPACHOS reconsideração do despacho que deferiu
N.° 434.426 - Lunik Incotersa SociZ-dade Anôn.ma Indús- o termo 230.801 marca Royaluzt - De fo Pettegrino - Classe 8.
acôrdo
com
a
portaria
53
de
22-6-65
tria Comércio Engeuhada (Ido recurso
N.° 434.482 - Pioneiro
interposto ao deferimento do termo tiú- e parecer supra-nego provimento ao peProdutos Químicos Guarany .S. A;
•
Immero
396.467
marca
Incoterra
de
d:do
de
reconsideração
apresentado
e
DIVERSOS
portadora Comercial . e Imobiliária In- mantenho o inicial despacho concessivo - Classe 7.
N.° 43-1.509 - Marcinno N.° 414.217 - Soc. Comercial de Gê- coterra Limitada) -- Em lace da por- do registro visto que não há hipótese
confusão entre as marcas em ques- Cnfé Marciano Ind. e Comércio
`, Mora Alimentícios Varfao Limitada - taria número 53 de 224- 65 e do pare- de
Ltda. - Classe 41.
Em face do não atendimento , a exigên- cer da 5.1. dou provimento ao pedido tão.
N. 434.960 - São Roque da de Rilhas 20 arquive-se a impugna- de reconsideração apresentado para reIbia Instituto Bioquanieo - Inter Amerição nos termos do artigo 192 do vadigo formar o despacho de fôlhas ,7 negando cano S. A. tua reconsideração do des- Ind. de Móveis São Roque Lidaa
o registro pleiteado face a existência da pacho de indeferimento »
dando-se andamento ao processo.
no tèrrm nú- - eClass 40.
marca Incotezsa registrada sob o númeNd 434.840 - Constantino
N9 378.032 - Etera Indústria e Co- ro 260.379 da recorrente que por um mero 276.733 traze de propaganda
Eclipse das Imitações) - Dre .acôrdo Doces Constantino Ltda. - Clasi•
mércio Limitada - Arquive-se.
lapso não foi apontada pelas buscas com a portaria 53 de 22-6-n5 t parecer se 41;
.
N9 418,969 - Auto Geral& Socieda- de anterioridades.
retro nego provimento ao pedido de reN.°
435.408
,-- Simão -Ind.
de Anônima Veículos e Acessórios Shecl Brasil Sociedade Anônima Pe- consideração e mantenho o despacho de
Torno sem efeito o despacho de arqua. tróleo (Na reconsideração do despacho indeferimento exarado a fls. 14 uma vez ti e Papel Simão S. A. - Classe
anunento exarado a Rilhas 11v., uma que deferiu COM exclusão Q termo nú- que persiste a colidancia dada a afini- n.° 4..
N.° 435.451 - Fosforocainn yez que a exigência foi atendida dentro mero 455.081 marca Lensex) - De dade existente entre os produtos das
Instituto Quintioterapico Brasil
do prazo legal. Prosiga-se no andamen- acôrdo cum a portaria 53 de 22-6-65 re- classes 1, 2 e 3.
Ltda. - Classe 3.
to do processo.
considera o despacho exarado a Rilhas
Frigorifico Wilson do Brasil S. A.
N.° 435.455 - Neofabz - FunI4' 454.916 - Lloyd Bandeirante Li- 8 para o efeito de morder a decisão de (na zecons:deração do despacho que demitada - Prossiga-se com os eexmpla- Registre-se incluindo as preparações feriu o termo 369.376 marca Friestas). dação Antônio e Helena Zerrenpara desengordurar e branquear nos terrea primitivos.
acôrdo com a portaria 53 de 22-a ner Instituição Nac. de Benefimos do que ficou resolvido na CCAP De
de 1965 e parecer retro reformo o des- cência - Classe 3.
N. 645.685 - Indústria de Conser- de 26-8 do corrente.
pacho exarado a fls. 16 que zonceden
vas Coral Limitada - Considerando
N.* 435. 743 - Chofragig que a exagerada de 9-7-64 não tinha ra- Casa Inoxidável Artefatos de Aço- o registro para o eleito de ser denegado Lab. Mesquita . Ltda.'- Classe 3.
Limitada
(Na
reconsideração
do
despatilo de ser feita de vez que o reg. prio pedido em face do art. 95 n° 16 do
N.° 435.78(i - Engec" Engeo
mitivo já estava em nome da requerente cho que deferiu o termo número 191,851 Cod'Oo.
En genharia, de Construção e Satorno sem efeito a referida exigência e marca Rival lnox) - Eia lace da porCdua Societe Anonyme (na recorda neamento Ltda. - Classe 16.
determino o prosseguimento do por- taria 53_ de 224.65 e do parecer da .,',..açao
do despacho que indcieriu o terS.P.
reconsidero
o
despacho
de
laahas
cesso.
N.° 439.530 - Três AAA_..- Gil11 verso, que concedeu o registro da mo 36.671 marca Plastoresir a. 01 berto Paes de Almeida - Classe
N° 346.488 - Knorr Bremse GMBH presente, marca para concede-ia na acôrdo com a portaria 55 de 22-6-65
.
Prossiga-se como requerido nos exem- classe 11, mas sem direito ao uso ex- nego acolhimento ao pedido de recon- n.° 41.
plares de folhas 14-16 de acordo com clusivo da expressão lona).
sideraçao interposto ea mantenho a deN.•. 437.723
lndulack
Coacisão recOrrida em face do disposto no doroil Tintas S. A.
a resolução da CCAP nesta dia.
Classe I.
Condoroil Tintas Sociedade Anônima art. 95 n° 17 do Código.
.N.° 437.801
Corcovado -..
N. 376.563 - Stersul Sociedade Anô- (Na reconsideração do d espacho que
nima- Engenharia e Representações - deferiu o termo 376.012 marca BroaFrigorifico Três Passos Ltda. •n•
Preste esclarecimentos a recorrente ab- coopaco de Companhia de Tintas e Ver- EXPEDIENTE DA SEGI,C, DE
Classe 41.
TERFERÊNCIA
a caducidade dos reg. 'imperativos nizesR. Montesanto) - acôrclo
N. 437.802 - Corcovado •
de números 186.477 e 227.577.
com a ' portaria 53 de 224.65 dou proDia 15 de setembro de 1965
Frigorifico Três Passos Ltda.
vimento
ao
pedido
de
recons.deraçao
N° 387.776 - Cargon Traasport
Classe 41 - Com exclusão de fa4
Notificaçzio
Great Britain Linated - -Prossiga-se interpos para indeferir pedido de regiStinhas alimentícias.
com os exemplares de balas 26-28.
tro da presente marca em face da reN.° 437.950 - Joannal - Per.a
Uma vez decorráo o prazo de recurNa 421.950 - International Business gistrando infringir Insofismavelmente o
Machines Corp - Prossiga-se como disposto no artigo 95 número 16 do có- so previsto peio art. 14 da lei 4.048 fumaria Joanne! Ltda. - Classe
de 29-12-61 e mais dez dias para even- si.' 43 - Com exclusão do etc,
requerido de acareio com o parecer de digo. d
constante da reivindicação de arMilhas 14 aprovado pela CCAP nesta
Inrebra Ind. de Relógioa do Brasil tuais juntadas de recursos, e do mesmo
tendo
valida
nenhum
interessado
setioos.
am:*
data. ,
Ltda (na reconsideração do despacho que rão logo expedidos os certificados N.° 439.492 - Colap - Comer,
N9 426-172 - Rosa Operating. Val- deferiu o tamo 386.659 marca Casa abaixo: .
cial Langeani Pavan Ltda.
ve Co - Prossigade *como indicado Cuco). De acôrdo com a portada 53
Classe 16.
ele 22-6-65 dou provimento ao ped.do,
pela seção.
Marcas
eferidas
.
sideração apresentado para re-'
de reconsideração
N. 439.529 - Três LagoClasse
as .N9 432.620 - Veb Jenaer Glaswerk formar o despacho concessivo do reg.
Joao Miranda de Souza -N.
303.682Vennogrina
LaboSchott ki Gen - Prossiga-se com ex- oara •0
indeferir noa Wintxs
ra.ório Loubet de Produtos Farmazêu- 116 42.
clusão de eletrodos por ser acessórios de
are. 95 • d)
N.' 439.770 - Pola Ina - Dat cos Ltda. - CI. 3.
.
aparelhos classe 8 é o que fiaott uso:h ri Baptista fie Barros - Classe
vido na CCAP de hoje.
SEMP Rádio e Televisão LÃ. (na
N. 375.082 - Itaniarati - B Cor- ° 4')
•
reconsideração do despacho que defer iu tadNa .1_
a
de
4C00
1.
N9 467.912 - Ernidio & Fernandes o termo 423.790 marca MEMP
1 N.° 439.771 - Jannatex - MaPare-Iva
Limitada - Arquive-se nos termcia do MEMP Metalúrgica.
Jatnatex Ltda. - Classe 38
Agro- Pecuária São João do Bom Re-1 N." 439.778
artigo 192.
Suely Eletricidade e Mecânica Deprecisso tiro Ltda. 'cl. 11 (com exclusão de Nuely Ltda. - Classe 38. Gráfica
Lida).
De
aceado
com
a
portaria
53
PROCESSOS AGUARDANDO
.
banha).
N.' 439.978 - Pinolast - Plás,
de 22-6-65 dou provimento ao pedido
ANTERIORIDADES
N. 395.966 =- G K W Correntes ticos Pin Ltda. - Classe 28.
de reconsideração apresentado fiara refori N.° 440.230
Fabrizio
N° 384.444 - Coibrasil Comércio e mar o despacho de registre-se para o Industriais Ltda. -ci. 6.
Os..
Belostil - Confec- isiddo Itilip iro Jour-pieira - Chis.
Indústria Metais do Braga Sociedade efeito de aguardar a solução do termo N. 396.144
'
Lfiln
Anônima.
307.260.

3/46 itegunda-feira 20

DIARiO OFICIAL (Seção III)
----- • .

N."
N.° 422.618 - Emblemática 104.• 440.231 - Fabriaio - 0elenido Ribeiro Junqueira - Cias- A. H. Robins Co. Inc. - Classe
n.• 3.
te S.
N.° 432.177 - Starpavi - SiarN. 440.426 - Easex - Laboratório Essex Ltda. - Classe 41. pavi Engenharia Comércio e PaN.* 440.443 - D 308 - Texaco vimentação Ltda. - Classe 166.
- Classe 47.
N.° 432.389 __ Rui - Rebolos
N.° 441.244 - Zeus - Zeus Brasil S. A. - Classe 6.
N.° 433.424 - Guaiba -- Ind.
S. Á. Ind. Mecânica - Classe
Gaucha
de Produtos Alimentícios
a.••40.
N.' 441.912 - Bossa Nova -- S. A. - Classe 41.
Abelardo Figueiredo Produções
N.° 433.905 - Sertaneja - F.
Ltda. - Classe 32.
Gonçalves dos Santos - Classe
N. 442.001 - Café Braga - n.° 36.
Arnaldo Braga Silveira - Classe
N.° 434.096 - Vira Copos n.° 41.
Duratex S. A. Ind. e Comércio
N° 442.089 - Tamisa - Paulo - Classe 41.
de Almeida Santos - Classe 36.
N.° 434.182*- Mabor - MagN.° 442.199 - Procilan - La- ros S. A. Máquinas e Produtos
boratórios Farmacêuticos Exactas - Classe 28.
S. A, - Classe 3.
N.° 434.185 - Magnos MagN.° 443.237 - Juventude Ca.
rica - José Baptista de Mattos nus S. A. Máquinas e Produtos
- Classe 46.6
- Classe 36.
N.° 434.395 - Tiazaveirn Mus. Pi.ohiotical Lab. Ltda. - Classe
N.° 445.875 - Wyro
trial Soaps Limited - Classe 1, n.•3.
N. 452.509 - Norcoc - AriadN.° 434.446 - Cacareco - Milne Textil Ltda. - Classe 22.
N. 452.619 - bispais - Pu- ton Ayres de Lacei-do - Classe
blicidade Luxpan Ltda. - Classe n.° 42.
N.° 34.608 - Aerograma
n.° 38.
Vilias Boas Estabelecimentos GráN.° 452.774 - Sultirene - So. ficos S. A. - Classe 38.
ejete des Usines Chimiques Rhone
N.° 434.774 - Oriente - RePoulenc - Classe 3.
nato Tomasco - Classe 41.
Sinal de propaganda defeN.° 434.828 -- Gladiador -rida:
Fiação e Tecelagem Erbeina Ltda.
- Classe 31.
N." 395.201 - C. G. H. Varam
N.° 434.951 - Vagão - São
Danublo Hotel - Cia. de Gran- Paulo Alpargatas S. A. Classe
des Hateis Varom - Classes 33, n.• 34.
41, 42 e 43 - Art. 121.
N.° 435.378
Tetito - Refrigerantes yetito Ltda. - Classe 41
Nome comercial deferido.
N." 435.487 - Amazonas N. 311.842 - Cinedistri Ltda. Ind. de Calçados Amazonas Ltda.
Cinedistri Ltda. - Art. 109 - Classe 36.
21. • 3.
N.' 435.752 - Corbalan LaN. 379.925 - Radiogras S. A. horaterápica Bristol S. A. Ind.
- Radiogas Se A. - Art. 109 QUImica e Farmackil;ca - Classe 3.
st.' 2.
N.° 435.768 - Sermix
ProTitulo de estabelecimento de. dutos Quimicos Ciha S. A. feridos:
Classe 41.
N." 439.636 - CC - Controls
N. 432.333 - Relojoaria Avenida - Gerd Silbiger - Classes Co. of America - Classe 11.
N. 436.6625 - Transpeças ns. 8, 13 e 33 - Art._ 117 n.• 1.
N." 435.440 _ Edifício Presi- Inap. Transpeças Ltda. - Classe
dente Dutra - Fraiha Árida En- n.' 21.
anilaria e Construções S. A. N.' 436.967 - Pioneira Classe 33 - Art. 117 n.° 1.
Construtora Pioneira S. A. N. 439.772 - A Mobiliadora Classe 21.
N.' 437.815 - ME - Produtos
de Presidente Prudente - Adolpiso Muntoreanu - Classes 4, 40 Elétricos M. E. Ltda. - Classe
n.° 8.
e 00 - Art. 117 n.' 1.
N.' 437.925 - Luik Cia.
Marcas indeferidas:
Curvelana Agro Industrial Classe 1.
N.' 385.599 - Montre_al - CoN.° 438.163 - Invictas - D.
eito Irmãos Técnica e Comercial Giosa
Indústrias Gráficas S. A.
S. A. - Classe 6.
- Classe 38.
N.' 394.134 - Rena - Rena
N. 438.290 - Gabiltex S. A. Ind. de Máquinas Registrae Com. de Gersey Nylon Gabiltcx
Classe 6.
doras
Ltda. - Classe 36.
N." 394.920 - Nylonchie N.° 438.427 r- Tocantins Classe
36.
Tassine & Sobhi
Retificadora Tocantins de MotoN. 396.627 - Ciclo Role - res Ltda. - Classe 6.
Guerrino Pandolfo - Classe 21. - N.* - 438.428 - Reunidas - InN.° 421.316 - Café Carnpones dástrias Eletronicas Reunidas Li- Walter Santos Farias - Classe mitada - Classe 8.
B.° 41.
N.° 439.315 - Saltines Marilu
N.° 421.327 - Hybar - I4yhar
Dianda Lopes Cia. Ltda. Com. Ind. Representações 1,1da• Classe 41,
- Classe 10.

-

Setembro 'de 1968

noi•

Título de estabelecimento kr.
Jianiarati - Bar
. 439.471
deferido:
e Lanches ltamarati Ltda. Classe 42.
N.° 442.141 - A Melindrosa -os
N. 430.483 Fernão Dias Fazenda e Distrilaria Fernão Diás Gemina Colosimo Kovaes Clart
se 41.
,Ltda. -.Classe 42.
N.° 439.498 - Santa Tereza -Exigências:
Santa Tereza Internacional Editôra Ltda. - Classe 32.
Térinos com exigências a cume
N. 439.516 - Mamouth - prir:
Zelia Industrial e Comercial S. A.
N. 358.509 - Doces Confianed
-- Classe 11.
S. A. Ind. e Co naércio.
N.° 439.742 - Soraya - David
N.° 384 392 - Emprêsa CineSaadi & Cia. - Classe 38.
matografica Tupi Ltda.
N.° 439.573 - Cofitex - Co.
N.° 385.156 - Otavio Lopes.
fites Ind. e Comércio de Cordas
N.° 422.640 - E. F. Drew â
Fios e Tecidos Ltda. - Classe 23 Cia. Ltda.
N.° 439.574 - Vida - Clovis
N.° 432.176 - Starpavi EngeArantes Sa/viano - Classe 32.
nharia Comércio e Pavimentação
N.° 439.595 - Universal - Ltda.
Florido & Cia. Ltda. - Classe
N.° 435.468 - Rio Gráfica e
n.° 41.
Editôra Ltda.
N.° 440.411 - Ind. de Pianos
N. 439,6625 - Barres - Osvi,,chneider S. A.
no Barres - Classe 41.
N.° 443.4i3 - Ilerald PropaN.° 439.781 - A. G. I. Agência Geral de Informações - Loit- ganda Ltda.
N.° 452.461 - Silk Produtos
rival Miceli - Classe 33.
para Propaganda Ltda.
N.° 439.791 - Selemex - Sele.nex Comércio de Perfumarias
DIVERSOS
Ltda. _ Classe 48.
N.° 440.222 - Slavia - Ind. e
Térrnos aguardando anterioriComércio Slavia Ltda. - Classe
dades:
n.° 44.
N.° 421.400 - Soc. Comércio
N.° 440.279 - Diplomata -Manuel do Nascimento Ferreira de Minérios e Metais Metalora
Ltda.
- Classe 41.
N.° 426.536 - Alfredo MonteN.° 440.315 - Scherer - Mecânica Scherer Ind. e Comércio verde.
N.° 426.537 - Alfredo MonteLtda. - Classe 21.
verde.
N.° 440.347 - Acopel - AcoN.* 426.539 - Alfredo Montepel Comércio de Papel e Artefa- verde.
tos I,tda. - Classe 38.
Ns. 426.540 e 420.541 - AlN.° 440.403 - Sanguigenol - fredo Monteverde.
N.° 432.463 - Antônio TonLab. Neomed Ltda. - Classe 3.
N.° 442.121 _ Super Pare _ delli.
Suzana Parreiras de Albuquerque
N.° 433.185 - Felicio Esposito
Cavalcante - Classe 42.
N. 433.846 - Açougue Jardim
N.° 442.231 - Matic - lbesa Ferreira Ltda.
N.° 434.032 - Produtos Ali,
Ind. Brasileira de Embalagens
menticios Reisa S. A.
S. A. - Classe 1.
N.° 434.618 - Evandro Vieira
N.° 443.137 - Juazeiro - Ame - Dantas.
rico Tanuri - Classe 41.
N.° 434.807 - Cassiano Gomes.
N.° 443.458 - Chufai() - Agro
N.° 437.704 - ldumeu SearComercial Chufai° Ltda. - Classe magnan.
n." 6.
N.° 437.722 - Condoroil Tintas
N.° 443.615 - Alvorada - S. A.
Carmo Torino - Classe 40.
N.° 437.864 - Eucatex S. A.
N.° 447.334 - Continha - In- Ind. e Comércio.
nocente Colodetti _ Classe 32.
N.° 437.865 - Eucatex S. A.
N. 447.461
Valma - In- Ind. e Comércio.
dústria de Tecidos Valma Ltda.
N.° 438.053 - Cia. União dos
- Classe s 2 e 3
Refinadores Açucar e Café.
N.° 441.735 _ Tecelagem São
N.° 450.584 - Lunik - Indús[ria e Comércio de Calçados Lu- Matheus S. A.
N. 442.559 - Lab. Vitacannie
nik Ltda. - Classe 36.
S. A.
N.' 452.494 - Alvorada - Ind.
N.° 442.698 - Valery Perfuma
Textil São João Climaco I.tda.
do Brasil S. A.
- Classe 37.
N.' 442.707 - Ibrahim Aluned
N.° 452.505 - EeZtrogas - Ele- Sued.
[rogas Comércio e Representações
N.° 442.718 - Latino AmericaLtda. - Classe 8.
na de Realizações Imobiliárias
N.° 452.617 - Penacho - Federação . das Cooperativas de Pro- $ A.
N.° 442.952 - Zeus S. A. Ind.
dutores de Mate Santa Catarina
Mec nica.
Ltda. - Classe 41.
N.° 443.045 - Magna ImobiliáInsignia indeferida:
ria e Administradora Ltda.
N.° 443.046 - Magna ImobiliáN.° 433.856 - ABC - Di Nardi ria e Administradora Ltda.
& Gonçalves Ltda. - Classes 33
N.° 443.047 - Magna Imobiliáe 39.
ria e Administradora Ltda.

[MARIO OFICIAL (Seção III)

unda-feira 20
i N..° 443.048 - Magna Isnobili4-

11119 9 Administradora Ltda.
N.' 443.114 - Ind. Comércio
1 4 Representações Teutobras Ltda.
N.° 444.086 - Sita Soc. Imobiliária de Topa pura Agricultura
Ltda.
N. 445.535 - Tecidos Morusnby S. A.
N.' 447.561 - Lab. Lepeeiti
S. A.
N.° 447.565 - Serrador Cine*
matográfica S. A.
N. 447.705 - W. E. Stein.
N.° 447.759 - Tipografia Carwlho Ltda.
N. 447.814 - E. Ferreira &
,
Filhos Ltda.
N.° 448.130 - Heilberg ét Cia.
Ltda.
N. 448.140 - Amynthas Perdi 9... do Amaral.
N.° 448.186 - Editora o Candango de Brasilia Ltda.
1 N.° 448.198 - Ind. e Comércio
£erex Ltda.
1 N.° 448.249 - Rei da Voz Apat e‘elhos Eletro Sonoros 5. A.
i N.° 448.391 - Maria José Guimarães.
' N.° 448.647 - Padaria Prinima Ltda.
N.° 448.855 - Mesbla S. A.
N.° 448.870 - Fáb. de Móveis
São Paulo Ltda.
N.° 449.056 - Mauricio de La
Sorna.
N. 449.139 - Kobe S. A. Indústria Farmacêutica.
N.° 449.153 - Salvador Pufals.
N.' 449317 - Ind. de Conserws Alimentícias Nunes Ltda.

r

N. 499.248 - Ind. Praiasport

II. A.
N.° 449.387 - Sociedade CoMarcial de Cereais Mercurio Lináltadtt.
N.° 452.484 - Colonizadrtra Sul
Amerioana Ltda.
N.° 452.504 - Brasília Country
Club.
N.° 452.516 - Fáb. de Latielsilos Castilho Ltda.
N. 452.525 - Zylberkan &
le mão.
N.° 452.535- Cia. Editóra
Playprint.
N.' 452.545 - Consultec Soe.
Qivil de Planejamento e Consultas Técnicas.
N.° 452.547 - Vulcan Artefatos
de Borracha S. A.
N.° 452.581 - Produtos de
Borracha Lidice Ltda.
N. 452.589 - Paulo Dias da
Silveira.
N.° 452.611 - FIoteis Hercules
S. A..
EXPEDIENTE Dik SEÇÃO
DE EXAME PORMAL
DE MARCAS
De 15 de setembro de 1985
Exigências:
Tèrmos com exigências a cumprir:
N.' 313.663 - Cia. Brasileira
de Novidades Doceiras.
N. 358.511 - Doces Confiança
3. A. Indústria e Comércio.

N.° 466.986 - Marçal José Viueoiseolloa.
N.° 487.84 - Nordaco S. A.
Administração e Comércio.
N.° 478.758 - Paul Benonin
Bayer.
N.° 478.837 - 13,trinatie Cosinhas Eléctricas Comerciais Ltda.
N.° 481.504 - Irmãos Puglleae
S. A. Instalações Comércio e Indústria - Foi mandado prosseguir substituindo a classe 50 pela
classe 33.
N.° 481.531 - Mauro Greeo.
N.° 431.532 - Mauro Gruas.
N.° 474.227 - Herbert 13andier
S. A. Comercial, Importadora e
Exportadora.
N.* 481.463- Cibras S. A.
N. 481.464 - Indústria e Comércio Saison Chie Ltda.
N.°' 481.471 - S. A. 1-tossi Engenharia e Importação.
N.' 481.503 - Irmãos Pugliese
5. A. Instalações Comércio e Indústria.
N.° 481.603 - Evangelina de
Andrade Carneiro.
N.° 430.498 - A. Batista Automóveis.
N.° 430.501 - Eraprésa Jornalística Brasileira Sociedade Anãnima.
N. 442.023 - Frolin Ajzenberg
N o 472.490 - Materiais para Construção Casa dos Milagres Limitada.
N 9 429.070 - C. A. P. 1. Companhia de Aplicações e Participações In-

dustriais.

Setembro de 19b5

Banco da Pxovincia do Riu Grande
do Sul Sociedade Anônima (uposiçao
ao tèrn,,, 671.761 - Frase da p:opi:Truida Plano Provincia da li,:b.taçáo
Papular Nenhum Tostão sem a Chave
na Mão) ,
Construtura Ambar Sociedade Ar,uni.
ma (Oposição ao termo 669.16/
Arquivamento de Processos
Marca C. A. S. A.).
Construtora Ambar Sociedade Auô.
Foram mandados arquivados os seguintes processos abaixo mencionados. anua (Oposição ao teimo n" tio9.1o6
N 9 129.662 - Luiz Alvaro Fererira - Nome comeicial Casa Canomni.0
Arrendamentos Superintendencia de AluCavalheiro - Modêlo de utilidade.
N9 130.076 - Fabio Montês de Aze- gueis Limitada).
Cola Tspuia Limitada (Oposição ao
vedi - Modelo industriais.
termo número 673.911 - Marca d.
N° 131.117 - Companhia PCbtion
de Botões e Artefatos de Metal - MoMoinhos Vara Cruz Socieadde Anôdelo de utilidade.
nima (Oposição ao termo os' 0)3.bo2
N 9 156.544 - Randolpo Barbosa de - Título Casa Veta Cruz).
J 6 E. Atkinsou Limited (Oposição
Castro - Modèlo de utilidade.
ao termo número 671.915 - „iviarcis
N' 156.545 - Ranfolfo Barbosa de Spring In Tokyo).
Castro - Modèlo de utilidade.
Humble 011 6 Refining Co (OposiN 9 156.631 - Randolfo Barbosa de ção ao têrmo número 666.769 mata
Castro - ' Privilégio de invenção
ca Syathetic).
Arquivem-se os processos.
The Cola Cola Co (Oposição ao termo número 668.390 - Marca No á°
Oposição
Cola) .
Pilkington Biothers Limited (OposiInstituto Brasileiro do Café - Apre- ção ao termo numero 666.697 - Mar.
sentando oposição ao termo aunei° ca Colorex Lys).
666.021 de Sociedade Anônima IndúsPilkington Brothers Lira.ted (Oposi.
tria Brasileira de Celulose, na classe
38 - Sigla característicos desta autar- çiio ao ic.nio número bo8.096 ca Colorex Lys).
quia.
Soc Rhodia,:eta (Oposição ao teimo
numero 0(8.670 - Marca geou).
Diversos
Societe Rhodiaceta (Oposição ao Ql.Compannia Brasilenra Givaudan Fá- mo número 668.669 - Marca Regai).
Societe Rhodiaceta (Oposição ao tèr.
brica de Essências - Marca Ginaudan
- No pedido de apostila no registro mo numero 6625.666 - Ma:ca Regai).
Hercules Sociedade Anônima Indus274.370 - Faça-se apostila.
tria e Comercio de Calçados e AtletaGuigoz Sociedade Anônima - No tos de Borracha (Oposição ao têtano
pedido de apostila no registro 311.142 número 669.254 - Marca Ga.vota).
- Marca Pennac - Faça-se apodais.
(,ilasurit Werke M Winkelinann Aktiengeselischatt (Oposição ao termo rins

N9 132.894 - N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
N' 133.035 - S. A. M. E. - Socicia Accomandita Motori Endotermici
F. Cassani E. C.
N° 144.542 - Joaquim Blasco Bar•
rio Nuevo.

N° 179.071 - C. A. P. I. Companhia de Aplicações e ParticipaçOes Industriais.
N° 481.613 - Administração e Comércio ClaJo Sociedade Anônima.
N9 458.763 - Recanto Participações
e Adm:niatração Limitada.
N o 180.729 - &Ululare Zandonai.
N° 481.507 - Jornais Associados do
Brasil Limitada. •
NOTICIÁRIO
N 9 481.586 - Sociedade Anônima
Industriais Reunidas P. Mataram°.
Oposições
N 9 431.598 - Jose Rodrgiues Moreira.
Indústria de Máquinas Enko Limitada
N 9 481.631 - Apparecida Pietrobon (Oposição ao tèrmo 671.015 - Marca
Soares.
Enka).
N 9 446.446 - F.omaco Fornecedora
Indústria de Máquinas Enko Limitade Materiais de Construção Limitada. da (Oposição ao Carmo número 671.016
N9 462.789 - B. J. Faria.
N9 465.627 - Henry Karl Schwim- - Marca &sito).
Facit Sociedade Anônima Máquinas
mar - Foi mandado prosseguir com exde Escritório (Oposição ao têrmo núclusão de Alfanges e Punhais.
N9 480.533 - Ernesto Enriquet Bus- mero 675.488 - Marca Facit).
Quimbrasil Quimica Industrial Brasitamante.
leira Sociedade Anônima (Oposição ao
N9 481.441 - Gabriel Koch.
N o 481.442 - Indústria e Comércio tèrmo número 670.860).
Izatex Limitada.
Banco Irmãos Guiraaráes Sociedade
Na, 481.444 - 481.145 - Gilberto Anônima - (Oposição ao têrmo
Zucchi.
670.250).
N° 481.448 - Sacitex Indústria e oDenison Companhia Brasileira de EleComércio de Pneus Limitada. trônicos (Oposição ao têrmo número
N' 481.450 - Auto Posto Cidade 668.494 - Marca Z,etoth).
Jardim Limitada.
Ideal Sociedade Anônima Tintas e
N° 481.453 -• Sociedade Ararense
de Materiais de Construção Feres Li- Vernizes (Oposição ao têrmo 668.696
mitada.
- Marca Colorex Lys).
N 9 481.455 - Brazon Indústria de
Ideal Sociedade Anônima Tintas e
Roupas Limitada,
Vernizes (Oposição ao têrmo 668.697
N 9 481.632 - Editora Curiosidades - Marca Colorex Lys).
Limitada.
Manufactura Des Montras Universal
Perret Freres Sociedade Anônima UniEXPEDIENTE DO SETOR DE versal
Watch Factory Perret Brothers
RECEPCÃO, INFORMAÇÃO E
Ltd).
EXPEDIÇÃO
Frigoríficos Renner Sociedade 'Anônima
Produtos Alimentícios (Oposição ao
Rio 15 de setembro de 1965
tèrmo número 672.158).
Exigértoiss
Banco da Província do Rio Cirande
do Sul Sociedade Anônima (Oposição
Térracis com exigências a cumprir: ao tèrmo número 669.377 Frase de
149 131.814 -- Ckorn Products Com- propagaoda Plano Provinda da Habipany.
•
tação Popular).

mero 669.560 - Marca Glass Bei).
Riedei de HeleY A. G. (Oposição

ao termo númeio 6/3.289).
Ciba Societe Anoayme (Oposição ao
termo número 069.018).
Ciba Soc. Ationyine (Oposição ao
termo número 069.017).
Byk Gulden Lomberg Chem.sche Fabrik GMBH (Opos:ção ao termo mime.
ro 620.404 - Marca Malalcin).
Kaspar Winkler t3 Co inhaber Dr
Schenkerwinkler (Oposição ao termo
numero 670.1156 - Marca Adesivos
Colfix).
Union Barbide Corp (Oposição ao
termo número 669.16-1 - Marca INfluiti
Metal).
Indústrias Brasileiras de Lapis Fritz
Johansen saciedade Anônima kOposiçao
ao térnio número b74.807 - Marca
Contador).
Indústrias Brasileiras de Lápis Fritz
Johansen Sociedade Anônima (Oposição
ao termo ntimerob 77.023).
Indústria Brasileira de Produtos Qui.
micos Sociedade Anônima (Oposição ao
têrmo número 668.594 - Marca Juin).
Indústria Brasileira de Produtos Quimicos Sociedade Anônima (Oposição ao
termo número 668.595).

2udúsalk Brasileira de Produtos Quimicos Sociedade Anônima (Oposição au
termo numero 668.596).
Indçistria Brasileira de Produtos Qui.
micos Sociedade Anônima (Oposição ao
térmo número 668.597).
bl einsip.. Brasileira de Produtos Químicos (Oposição ao termo nv 668.600
- Marca Ison).
Eletro Geral Sociedade Anónima Lojas Segal (Oposição ao térmo número
668.662 - Marca Regal).
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Indastria de Colchas Sultan Limitada
(Oposição ao térmo número 668.796
a- Marca Seltan).
Lojas Cordial Sociedade Anónima
(Oposição ao têrmo número 668.799 Marca Cordal)
Semp Rádio e Televisão Sociedade
Anônima (Oposição ao térmo número
669.016 - Marca Sempre).
Ibesa Indústria Brasileira de Embalagens Sociedade Anônima (Oposição
ao têrmo número 669.094 - Marca Automatic Rádio).
Alta,pol Soc. de Responsabilidad Limitada (Oposição ao térmo número
668.686 - Marca Coal Poxy).
Companhia de Cogarros Souza Cruz
;(Oposição ao termo número 670.456
Marca A).
Indústria Vilares Sociedade Anônima (Oposição ao térmo número 673.406
Nome cormacial Atlas Engenharia
Indústria e Comércio Limitada) .
Wella Aktiengesellschaft (Oposição
ao termo número 672.887 - Marca
Lan Well).
Volkswagen Werk Aktiengeaselschaft
(Oposição ao têrmo número 670.536).
Produtos Contast Sociedade Anônima
:(Oposição ao têrmo número 672.958 Marca Prima Compacta).
A Martinez Dias Y Cia Tahiti Industrial Comercial Financeira e Ismoba
liaria Sociedade Anónima (Oposição ao
ténno número 669.079).
J. Sarcone £1 Companhia Limitada
,(Oposição ao têrmo número 671.858
.- Nome comercial Lojas de Calçados
Príncipe Limitada).
Rei da Voz Aparelhos Eietro Sonó:os Sociedade Anônima (Oposição ao
têrmo número 672.443 - Marca Noite
de Gala).
Ibrasp Instituto Brasileiro de Secretaria Profissional (Oposição ao farm°
número 672.556 - Nome -comercial
Instituto Brasileiro de Pscologia e Educação lbraspe).
Ibrasp Instituto Brasileiro da Secretaria Profissional (Oposição ao termo
número 672.558 - Sinal de propaganda Ibraspe).
Indústrias Coimbra de Ferragens Sociedade Anônima (Oposição ao Carmo
número 676.340 - Marca Coimbra).
Itel Indústria de Transformadores Elétricos Sociedade Anônima (Oposição ao
termo número 677.076 - Noms comerdai).
Itel Indústria de Transformadores Elétricos Sociedade Anônima (Oposição ao
termo-número 677.074 - Marca Servite!).
hei ludústria de Transformadores Elétricos Sociedade Anônima (Oposição ao
têrmo número 676.259 - Titulo Etel
- termo número 676.258 - Nome comercial Etel Escrit. Técnico de Engenharia Limitada).
Miguel Barbieri (Oposição ao teme
número 675.501 - Titulo Padrào Ban,deirantes de Bons Serviços) .
Indústria de Trofeus Poliarte Limitada (Oposição ao térmo n• 675.253
.- Marca Poliarte).
Diadema Aços Perfilados Limitada
'(Oposição ao termo número 669.836 Marca Diadema).
Fubrasa Administração e Empreendimentos Limitada ( Oposição ao termo
número 668.808).
José Zapparolla Juatior ;`,Oporação ao
termo número 676.826 - Marca Excel).
- José Zapparolla Jr. (Oposição ao
termo número 673.066 - Mares Jet
Sei)•
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Instituto Medicamenta Fontoura Sociedade Allenlinid (Oposição ao teizao
número 670.961 - Marca Fontosal).
f Laborterapica Bristol Soceidade"Anônima indústria Química e Farmacêutica
(Oposição ao térmo número 672.704 Marca Lipasma) .
Laborterapica Bristol Sociedade Anônima Indústria Química e Farmacêutica
(Oposição ao termo número 672.782 Marca Zimocor).
Laborterapica Bristol Sociedade Anônima Indústria Química e Farmacêutica
(Oposição ao termo número 672.786 Marca Zimanase).
Soc. Comercial e Representações Gráica Limitada (Oposição ao têrmo número 668.891 - Titulo Clube de Caiupo Panorama).
Soc. Comercial e Representaçôes Gráfica Limitada (Oposição ao termo número 665.892 - Titulo Clube de Campo Panorama).
Armour And Co (Oposição ao tèrmo número 671.194 - Marca Chiffon).
Eternit do Brasil Cimento Amianto
Sociedade Anónima (Oposição ao térmo número 673.983 - Marca Etenova) •
Metadier t Cie Societe D Exploaation de Marques (Oposição ao Ulmo
número 671.174 - Marca Calmina).
Ford Motor Co (Oposição ao têrmo
número 673.262 - Marca Thunder) .
Magaldi Maia Publicidade Limitada
- (Oposição ao tanno n 9 678.175).
Mercantil e Indústria' Fernandes Sociedade Anônima (Oposição . ao Farm°
número 671.802) .
Indústrias Gessy Levar Sociedade
Anônima (Oposição ao térrao número
676.461 - Marca Multicolor) .
Unilever Limited (Oposição ao térmo número 675.318 - Marca Solux).
Unilever Limited (Oposição ao têrmo número 675.125 - Marca Celolux).
Fairbanks Morsa Co (Oposição ao
têrmo número 668.781 - Marca Trarawai Diesel).
Ames Co Inc. (Oposição ao têrmo
número 670.471 - Marca A).
Unilever Lm:ateei (Oposição ao tar.
mo número 675.124 - Marca Ceiolux) .
Indústrias Gessy Levar Sociedade
Anônima (Oposição ao têrmo número
676.339 - Marca Procabel).
Agência Rio de Despachos Limitada
(Oposição ao tèrmo número 671.619
- Nome Comercial).
Les Laboratoires Roussel (Oposição
ao térmo número 668.291 - Marca
Giardil) .
Samigue Indústria São Miguel de
Produtos Aamenticios Sociedade Anônima (Oposição ao térmo ny 670.023 Marca Granja Estrela) .
Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares (Oposição ao têrmo número 669.883 - Marca Nosso Café).
Farbwerke Hoechst Aktienge.sselschaft
Vormals Meister Lucius f Bruning
(Oposição ao têrmo número 669.224 Marca Saaba Pena).
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Vormals Meister, Lucius Bruning
(Oposição ao tarmo número 669.22) Marca Ssaba Perla).
Farbwerke Hoechst -A1a:cug 1 : t
Vormals Meister Lucius Bruning
(Oposição ao têrmo número 669.226 Marca Sanha Perla - Têrmo número
669.227 - Marca Saaba Perla).
Daimler Benz Aktiengesellschaft . (Oposição ao termo número 673.617
- Marca Esteia).
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Vormale Meirter Luclus 6 Brunbig
(Oposição ao termo namero 671.800).

Cinematic Anstalt (Oposição ao téc.
mo número 672.960 - .Marca Karina).
Chemische Fabrik Von Hayden Aktiengesellschaft (Oposição ao têrmo número 673.168 - Marca Acataia).
Armações de Aço Probel Sociedade
Anônima (Oposição ao térmo número
670.990 - Marca Premei).
Ibraco Sociedade Anônima Comércio
Indústria Importação (Oposição ao têrmo número 674.062 - Marca Caravela).
Indústria Brasileira de Peixe Sociedade Anónima Pescai (Oposição ao
têrmo número 672.158 - Marca Rosa).
São Paulo Alpargatas Sociedade Anônima (Oposição ao têrmo n 9 674.141
- In.agnia Passo Ouro).
Henkel 8 Cie GMBH (Oposição ao
tanto número 674.579 - Marca WiPO •
Humble Oul Refining Co (Oposição
ao termo número 673.943 - Marca
Veloz).
Dumas Milner do Brasil Sociedade
Anônima (Oposição ao têrmo número
676.685 - Marca Pinho Lis).
Omega Louis Brandi 8 • Frere Sociedade Anônima (Oposição ao térmo número 669.174 - Marca Omega Boa.'
racharia).
Artes Gráficas Palmeiras Sociedade
Anónima (Oposição ao térmo número
675.235 - Marca Palmeiras).
Fábrica de Bolsas Zita Limitada
(Oposição ao tarai° número 699.797 Marca Zita).
Soc. Técnica de Engenharia Limitada (Oposição ao térmo número 671.892
-Nome comercial).
Casas do Azeite Sociedade Anônima
(Oposição ao têrmo número 672.424 Marca Super Mercados do Azeite) .
Personal Products Corp (Oposição
ao térmo número 669.144 -- Marca
Personal).
Dabi Indústria Brasileira de Aparelhos Dentários Sociedade Anónima
(Oposição ao têrmo número 123.825).
Reis ótica Limitada (Oposição ao
térmo número 655.049).
Fábrica Rocha de Guaraná Bebidas e
Doces Limitada (Oposição ao termo
número 643.668).
Bowlinbras Divertimentos Sociedade
Anônima (Oposição ao térmo número
652.460 - Marca Bowling).
Planar Limitada Soc. de Planejamentos e Realizações Imobiliárias (Oposição ao termo número 653.629 - Titulo
Planam).
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Setembro de 1965
Indústrias Pias Mec Limitada (Opa,
sição ao têrmo número 645.680 - Nome comercial).
Indústrias Pias Mec Limitada (Opa.
&iça° ao termo número 645.681 -..
Marca Plastec).
Indústrias Pias Mec Limitada (Opa.
sição ao térmo número 610.290 - Marca Plaamec) .
Euluz Sociedade Anônima (Oposição
ao têrmo número 644.783 - Marca
Edluz) . .
Euluz Sociedade Anônima (Opos.ção
ao termo número . 644.784 - Marca
Ediuz).
Curtume Rio Negra Limitada (Oposição ao têrmo número 642.282 - Marca Rio Negro).
Reabras Importação e Comércio Limitada (Oposição ao termo n 9 653.710
- Marca Rambras)
Compact Indústria de Colchões Lia
ninada (Oposição ao termo numero
654.660 ) .
Facit Sociedade Anônima Máquinas
de Escritorio (Oposição ao termo número 653.384 - Marca Fast).
Indústrias Pias Mec Limtada (Oposição ao termo número 640.290 - Marca Piasmec) .
Administradora Santa Amelia Sociedade Anônima (Oposição ao termo número 656.243 - Marca Santa Amelia).
The International Association Of
Lions Clubs (Oposição ao termo número 669.869
Marca Lionsrio).
W. A. Sheaffer Pen Co (Oposição
ao termo número 669.771 - Marca
Triumph Geflugelt) .
Produtos Estaria de Alimentação • Sociedade Anônima (Oposição ao termo
número 670.023 - Marca Granja Estrela).
•
Alyrio Horning (Oposição ao termo
número 669.364 - Marca Jubileu).
Elias Miguel" Bumaruf (Oposição ao
termo número 671.107 - Marca Lorde).
Indústria Brasileira de Produtos Puimicos Sociedade Anônima (Oposição ao
térmo número 669.974 - Marca Isocol).
J. 13. Dias O Companhia Limitada
(Oposição ao termo número 676.271 Marca Veste Baby)
J. B. Dias O Companhia Limitada
(Oposição ao têrmo número 676.270 Marca Veste Baby).
Cia. Antarctica, Paulista Ind. Brasileira de Bebidas e Conexos (oposição ao têrmo 670.417 maroa, Tb)
Top) .
Cia. Antarctica Paulist aInd. Brasileira, de Bebidas e Conexos (oposieao a otêrrno 671.118 titulo Bar do
Mineiro).
Produtos Químicos Fontoura Ltda.
(oposição ao termo 670.194 marca
Sani Flush).
Produtos Químicos Fontoura Ltda.
(oposição a0 termo 670.192 Marca
Sani Flush) .
Moer Papéis Beneficiados Ltda.
(oposição ao termo 663.689 merca
raivar).
Concórdia Engenheiros Associados
(oposição ao termo 663.470 marca
Cono6rdia) .
Kal.ser Jeep Corp. (oposição ao
termo 669.656 insígnia Kombi Rural).

.

Cia. Atlantic de Petróleo o(posição ao térmo 674.441).
Arthur Pacheco (oposição ao térin o671.237 titulo Roteiro da Cidade
de são Paulo) .
Spama Soc. Paulista de Máquinas
e Matripamentos Indu.striats 'Ltda.
(oposição ao termo 676.209 marca
Ipama) .
Célia Magalhães de Mattos Carro"
Eho (oposição ao UhTno 689.970 marca Calmatoss).
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Agua Sanitária 'Super Globo Ltda.
(oposição ao termo 655.691 marca
Produtos Globo).
Ferragens Universal Ltda. (opo, lição ao termo 675.905 marca Uni, versal).
I Sobral & Sobral S.A. Enlenheria
e Administrações (oposição ao termo 674.456 título Sobral Soe. Brasileira de Lançamentos).
Alberto Crosman & Filho Ltda.
(oposição ao termo 674.965 marca
Zel °roa).
Produtos Texteis Armando Ft:card!
S.A. (oposição ao ermo .674.468).
Renda Priori & Cia. Lola. (opoLição ao ermo 676.727).'
Cia. Produos Pilar S.A. (oposição ao armo 677.764).
Renda Priori & Cia. Ltda. (oposição ao termo 677.066).
São Paulo Ali3argat55 S.A. (opoalça° ao termo 674.142 sinal de P ro
-pagndPsoOur).
São Paulo Alpargatas S.A. (oposição ao termo 674.143 frase de propaganda PaSSO Ouro).
Real Cia. vinícola. 'do Norte de
Portugal (oposição ao termo 646.613
marca Real).
São Paulo Alpargatas S.A. (opoalça° ao termo 674.140 marca Passo
Ouro).
N. V. Betonfabrielt de aleteoor
(oposição ao termo 669.782 'narra
•
Tel Con).
São Paulo AlparfgateS S.A. .opu&leão ao tênue 674.138 marca Passo
Ouro).
Indústria e Comércio Metalurgia
Atlas S.A. (oposição ao termo 669 989
titulo Mecânica Atlas).
•Fornecedora de Tecidos S.A. (oposição ao têrnao 669.557 nome comercial Flamingo Industrial Tecidos
ELA.
_Fornecedora, de Tecidos S.A. (opotição a otêrmo 689.558 marca Flamingo).
Bancroft Brillotex Textil do Brasil
13.A. (oposição ao termo 672.6183
marca Belan).
S.A. Cotonifício Gávea (oposição
ao termo 673.218 marca Vierem).
Les Leboratoires Roussel (oposição
ao termo 872.787 marca Sintisone).
Finanoiera de Perfumaria S.A.
•
(oposição ao termo 673.121 rne....ma
Dana).
NOTICIARIC
Retificaçães

Reuncações 'dos processos publicados em onze de agesto de 1965
nos pontos característicos.
Ténue 114.1113 - Privilégio de Invenção: Plataforma ajustável para
lixar saltos de couro adaptável a lixadeiras circulares - Requerente:
Celomsr Baptista Orsi Data depositada em 21 de outubro de 1959.
- Fico retlifeado o inicio do primeiro ponto:
1 - Plataforma ajustável para lixar saltos de couro adaptável a liXadeires circDulsres. caracterizada
por ser constituída de uma base paralelepipédica com quatro orifícior
para fixarão: de doia desliradores
retangulares- com as bordas revira' das em "L" ((uma para um lado e
outra para o outro, ditas bordas reViracies servi/afio a inferior, para sue
prenria fixação e a superior, como
trilho rara deelize; de unia base móvel OTÁSA DOT parafusos dito conjimto podendo deslizar entre os des.
lizedores e o bloco, finda sebre Assa• deelfeederee __ etc. etc.
Terme 133.1/2 - Modelo de utill` dade: Disposielio nova de fixação de
• paln4fr oortneleree de cartazes - Re. quf.r.nt.: onielica dede !Cervas Ltda.
Termo 133.3/7 - Modelo de uti, Mede rara: Cencentrador de calor
éonjuitado a churrastme(ra adootevei

a fogões a gás - Requerente:. Waldir
Milagres.
Termo 133.445 - Priviléigo de invenção: Novas disposições em in•crruptores e tomadas de corrente
elétricos, acoplados a azulejes e similares - Requerente: ,Elton Rodrigues de Lima.
Têrm 0133.708 - Privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em ou seletivos a bobinas de choque ou transformadores - Requerente: N. V.
Philips'Gloeilampeniabrieken.
Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções no
Boletim do dia, onze de ageisto de
1985.
Os pontos publicados em doze de
agesto de 1965 'ficam retificados por
tere moído com incorreções.
Termo 114.330 - privilégio de invenção - Montagem de uma flang e sôbre um ubo, prinipalmente
fabriação de turbinas de bombas
Requerente: Maxime Amirault e
Paul Destoumieux.
Térmo 116.171 - Modelo de utilidade - Nevo ondulador ora cabelo - Requerente: lerartia Tortola
leaartinez.
Termo 123.017 - Placa/é:elo de Mvenção: Aperfeiçoamentos em fechaduras aplicáveis a qualquer dispositivo de ferrolho ou leram - Requerente,: Virgílio Dente Tocchetto.
Termo 124.437 - Privilégio de invenção Cilindro de prensagem de
máquinas de fundiçaio a jato para
materiais sintéticos termoplásticos Requerente Arburg Feingerete O H G
I-tehl &
Termo 126.145 - Priviléigo de Invenção Dispositivo ,para a inrroduçâo de casas era liquide* - Requerente /Tentou Geiger.
Termo 129.160 - Privilégio de invenção: Aparelho para Inspecionar
visualmene tiras deslocando-se a alta
velocidade - Requerente: United
States Steel Corporation.
NO 129.1437 - Privilégio de invenção: Circuito transportador de impedância e aparelsos que o utilizam
- ,,Requerentes: Anstelt Pour Applications ' Electroniques, Etabliasement
Pour Applications Electroniques, Estabitssement Pour Electronic Appliances - data depositada para:
quinze de mal ode 1981.
Termo 129.21 privilégio de Invenção: Um nevo elemento de coisatração para estruturas eustentantes
de tetos - Requerente: Atilio Rodolf oPenin - data para: 16 de
maio de 1941.
Termo 129.775 - Privilégio de invenção: Dispositivo retentor de anel
Requerente: Whitin Machine
Works.
Termo 131.163. - Privilégio de Invenção: Contrele de impressão de
símbolos para máquinas de contabilidade - Requerente:. The National
Cash Register Company.
Tármo 131.244 - privilégio de Invenção: Limpador de bobina * - Requerene: Monsa.nto Corapany data
depositada para: vinte e oito de julho de 1961,
Termo 133.712 - Privilégio de invenção: Processo para fabricar cilindro de sucção e o cilindro fabricado
de acôrdo com o mesmo. - Requerente: Sandusky Foundry & Machine Company. - Ficam retificados
os seguintes pontos publicados com
Incorreções:
5 - Cilindro para máquina de fabricar papel, caracterizado por compreender um cilindro tubular provido de merturattlee ua•e....a.eeee

•
cada uma das perlo:ações 'onda
uma
porção cilíndrica de date/et:o sutstancialinente constante e uma porção cônica com sua base adjacente
à referida superfície exterasr, o diâmetro da base sendo maior do que
o diâmetro da porção cilíndrica, um
corpo elástico •colado à superfície
externa do cilindro, o corpo elástico),
tendo furos que o atravessam, em
alinhamento com as referidas perfurações, tendo protuberâncias cónicas formadas no corpo elástico, penetrando na parte cônica doa perfurações e aderindo à parede da
mesma, sendo a cobertura segura
contra deslizamento em relação ao
cilindro, pela conjugação mecânica
das protuberâncias cónicas com as
partes cônicas e contra o desloca
mento em sentido radial pela aglutinarão às porções cônicas das perfurações.
Parte 'zincai do ponto número oitavo:8 - Cilindro para máquina de fabricar papel, caracterizado por compreender um cilindro metálico tubular p'rovido de perfurações que o
atravessam da superfície externa do
cilindro co interior eco do mesmo etc. etc.
Os *pontos acima mencionada% foram publicados com incorreções no
Boletim do dia 12 de agesto de 11)65.
Ficam retificados os pontos publicados em 13 de agesto de 1965 com incorreções.

N9 131 31a - modal° de utiiidacie
Ba.se suporte para secadores de cabelos, de uso doméstico - receie.
rente: Humberto de Marchi Mera.
ti - data depositada para 2 de junho de 1961.
N: 133.784 - privilégio de invenção: Célula de corabusutivei - ha.
queruente: Leesona CorporatiOn. 'Fica retificado todo o ponto número 7 - Célula de combustível de
acerdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato do eletrodo ser fabricado
de um metal do grupo V111 - da
Táboa Periódica. Inicio do ponto
oito - Célula de combustível ,de
acerdo com o ponto um, etc. etc.
Os pontos acima mencionados foram publicados em 13 de adoto de
1005, com incorreções.
NOTICIáRIO
Termas:

• NO 112.067 - privilégio de invenção: Grupo propulsor com motor de
combustão superalimentado por compressor de movimentação mecânica
ou separada - requarente: Perkins
Limited e Dufferential Diesel Engine& Establishment (DDERe Vede?)
- Pontos publicados em 21 de julho
de 1965, retificado em 1/ e 30 de
agasto de 1985.
N9 123.185 - privilégio de Invenção: Dispositivo de estabilização, oscilação e novelação de veiculo requerente: Westinghouse Electric
Corporation. - Pontos publicados
em 12 de apesto de 1e65: Fica reTermós:
tificada a data para: 30 de setemN9 122.232 - privilégio de inven- bre de lre().
ção: Aperfeiçoamentos em juntas ou
N. - privilégio de inversa
uniões flexíveis para tubulações - Oto - Processo para a preparacão
requerente: Mihail Constainos Ni- de um complexo de alumínio usável
colopouios.
como agente anti-ácido e and-pers.
pirante, bera como composição :milNO 122.708 - privilégio de inven- perspirante
o mesmo.• ção: Materiais em fôlha de refleto- R.eauerentetcontendo
Reheis - Compenve inc
res de reflexo - requerente: minne- - Pontos publicados
em 19 de junho
sota mining and Manufacturing Co.
de 1985 - retificado em 9 de 20 de
NO 122.745 - privilégio de - inven- agósto de 1965.
ção - Aperfeiçoamento em ou urela- NO 124.711 - privilégio de
invencionado com medidores de vazão de
líquidos e gazes - requerente; Ornei ção: Nevo niple para Injecão de "ar"
comprimido em câmaras de "ar" de
Ltda. Indústria e Comércio.
penetra - requerente: Comercial e
N9 126.007 - privilégio de inven- Industrial "Col a ' Ltda. Pontos rubi!.
ção - Dispositivo de movimento cados em 11 de agesto de 1965 e
transversal - requerente: Monsen- retificado em 30 de agasto de 1965.
to Company.
• NO 126.655 - para privilégio de
N9 129.824 - privilégio de inven - Invenção: Novas disposições em soe
ção: Novas disposições em rágua pa- fá-eama e poltrona-cama. - Reralela - requerente: Luigi Papa - querente: Isac - Isea - pontos nudata depostiada para: setede de ju- blicados em 13 de julho de 1965.
nho de 1961.
N9 129.014 - privilégio de inven•
cão - c3mbas de combustível Utente
NO 130.737 - privilégio de inven- do para motores de combustão Inter.
ção - Nova pinça com cabeça cam- na - requerente: C.A .V. Limited
biável para tornos e dispositivos mePontos publicados em 16 de julho
cânicos em geral em que se empre- de 1965. - Fica retificado o final
gue pinça - requerente: Icipa Peças do terceiro ponto - Externo acode Máquinas e Acessórios Ltda.
tiado por um dente sôbre parte
NO 130.248 - privilégio de inven- tangencialmente atravessável em reção - Aperfeiçoamento em suporte lação ao anel para imprimir,-movi..
de lâmpadas fluorescente com 'ter- mento angular ao mesmo. - Semm-se os pontos de números 5
minais de ligação rápida - reque- en
rente: General Electric Company. - e 5.
Parte final cio décimo quarto ponto NO 129.077 - privilégio de inveno
fica retificado - e prender os con- composto de PVC em suspensão dutores em contato elétrico com o cão: Misturador e hornogenizador de
dito contato; por onde cada um doa requerente para: Cano Fugi. Pontos
ditos contatos prove uma sede, para publicados em 21 de julho de 1e25
pino de lâmpada e dois terminais de e retafleados em 30 de agesto de
fechamento por pressão de cada um 1965.
dos contatos não tem efeito &apre- N9 129.944 - privilégio de Inveno
ciável sôbre o engatamento dos pinos cão: Nova disposição em regue parada lâmpada com as endentações cur- lela - reauerente: Lutgi Papa -o
vadas por porta-lâmpadas. Segue-se p ontos publicados em 11 de agente
a reivindicação da roltridade deposi- aa lens o retificado em 30 de ag6stada no pais de orle em.
éf* 1945.
N9 130.743 - privilégio de ímanNe leo e ee mndttIn ria utilidede
çâo - Aperfeiçoamentos na cons- - Nevo modelo de cinta-liga - retrução de chapas acústicas para re- auerente: Soutiens morisco •Sociedavestimentos - requerente: Leonard ae as,oe,
--ofes peao -eane eee
Torta da tr...1..^.
27 de julho de 1985.
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Térmos

CERTIFICADOS EXPEDIDOS
CERTIFICADOS IMPEDIDOS
Tirmos

Iltt 8 DE

Regis:ros

445.712 Amazona - Classe 1

316.188
316.181
316.182
316.183
316.184
316.185
316.186
316.187
316.188
316.189
316.190
316.191
316.192
316.193
316.194
316.195
316.196
316.197
316.198
316.199
316.200
316.201
316.202
316.203
316.204
316.205
316.203
316.207
316.208
316.209

1

446.463
Odontosul - Classe 10, 38 447.985 Cell Dermes - Classe 48
450.453 Jota - Classe 8
450.869
Kts - -Classe 6
450.875 Transporte Mimo Oeste -- Classe 33
450.876 Transporte Rumo Oeste - Classe 23
460.877 Transporte Rumo Oeste - Classe 33
450.878 Transporte Rumo Oeste - Classe 33
451.142
Akita - Classe 21
451.654 Rodoviária Estrelas Unidas - Classe 33
452.944
Neturit - Classe 5
Micheilon - Classe 41
452.968
461.235 Socimpex - Classe 41
465.421
Salchipao - Classe 41
465.865
Metalede - Classe 11
474.263
Catec - Classe 23 "475.881
Baggatelle - Classe 25
Classe 25
477.504
E. P
Help Lafi - Classe 3
478:181
478.505 I H - Classe 7
Aguapei - Classe 41
478.691
Notivias do Paraná - Classe 32
478.736
Café Irine - Classe 41
478.817
Colorama - Classe 32
478.831
•
21 - Classe 38
479.563
Ind. Disb. de Borracha - Classe 21 e 39
479.656
479.966 1 Café Rex do ' pl'orte -- Classe 41

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 10 DE AGOSTO DE 1965
Têrmos

Marcas - Classes

Registros

AGOSTO DE 1965

MARCAS

445.841 Avecrem - Classe 46
446.041 Emblemática - Classe

Setembro de 1965

Mascas - Classes

Registros

••••~-

Benaforina - Classe 48
162.252
Udyliye - Classe
258.389
327.269 1 Emblemática - Classe 37
328.232 Confeções Rendeira - Classe 23
328.234 Rendeira - Classe 23
351.164 Manufatura Nacional de Plásticos - Classe 28 33
360.772 1 Clube do Funcionário - Classe 33
Bristol - Classe 33
364.990

316.211
316.212
316.213
316.214
316.215
316.216
316.217
316.218

367.523 Ernme - Classe 6
363.2545 São Jorge - Classe 23
368.735
Renil - Classe 31
371.363 IAM - Classe 7
472.579
Pindorarna - Classe 41
372.885
Rei dos Parafusos - Classe 11
373.332
Vagalume - Classe 41, 42, 43
386.172
Atlas
Classe 11
386.173
Atlas - Classe 31
391.557
Albion
Classe 16
391.734
Atlas
Classe 46
398.367
A Pena de Ouro
Classe 38
405.451
&per
Classe 5
408.178
Zakel - Classe 36
408.696
A 13 C - Classe 47
410.993
Sirel Serviços de Imprensa
f
415.534
Instituto Odontológieo Brasileiro - Classe 33
416.477
Patt
Classe 48
417.567
Casa Leme - Classe 41
419.879
Louveirinha
Classe 41
425.494
Casa Universo
Classe 6, 8, 11, 18, 46
.430.341
Kronos
Classe 8
430.415
Guvini
Classe 21
431.868
Leopoldinense Bar
Classe 41, 42, 43
439.474
Conte
Classe 33
444.343
Leitovax Plus
Classe 2
445.918 1 Pina
Classe 42
445.946
Turfe Campineiro
Classe 32
446.068
Bar do Trabalhador
Classe 41, 42 43
416.090
Edel
Classe 1
Perca
446.181
Classe 36
446.312
Disbrave
Classe 21
446.314
Ttermox
Classe 16
446.374
Roberta
Classe 16
446.378
Magnisol
Classe 28
446.404
Fiz Boldo
Classe' 3
416.410
Coformtatil Ruytex - Classe 40
446.472
Organização Rio Lisboa Ltda - Classe 33
446.478
Mayorca - Classe 36
446.489
Errepe - Classe 32
446.551 1 Delparts
Classe 6
446.931
Futuras Mamães - Classe 32
446.995
Mundo do Móveis - Classe 8, 21, 40
447.654
Raio de Luz - Classe 32
452,527
Indústria Plástica - Classe 17, 28, 49
Esvelte
Classe 8
465.169
465.419
Albuquerque - Çlasse 33
Maracanã
Claàse 2
478.560
Dispam
Classe 17
478.814
Predial Iguaçu Ltda. - Classe 33
447.657
Concent - Classe 8
343.738

allnMOON.1.1.•••••nn•n•n••n•nn••••••n••n•nn••••nnn••n•••••nn•nnn•nnnn

216.219
316.220
316.221
316.222
316.223
316.224
316.225
316.228
316.227
316.228
316.229
316.230
316.231
316.232
316.233
316.234
316.235
316.238
316.237
316.238
316.239
316.240
316.241
316.242
316.243
316.244
316.245
316.246
316.244
316.248
316.249
316.250
316.252
316.252
316.253
316.254
316.255
316.256
316.257
316.258
316.25P
316.26i
316.261
316,262
316.263
316.264
316.265
316.268
316.267
316.268
316.210

1•••••n•n•

Para Cobrança e Fiscalização

REGULÁMENTO
Para Cobrança e Fiscalização

do

do

Impasto de Renda

Imp8sto de Renda

Dearete a' 55.266 de 25-346

Rewreco n' 55.866 __ de 25-3-65

REGULAMENTO

DIVI2U1n140 ki` *39
M
' EÇO: Cr$ 492
VENDA g
Na G:141mb~
gni. de veadas: Av. Redrigues Aires, I

DIVULGAÇ70

N' 539

PREÇO: Cr$ 400
A

VENDA:

Na Guanabara .
SM. de Vendas : Av. Rodrigues Alves.

Aigaata 1: Afiatettrio da Pazenda

Apénda h Ministério da Fazenda

Alanda-aa a podtAcks Mo Serviço de Reenzbêbas Paital

Atenda-as a pedidos pelo Serviço de Reesabehso Posta

1168

bina*

1a sede do

Hat

Na sede do D.I.N.

degunda-feira 20
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

MARCAS D'EFOSITADAS

1

Puis/ia/0e Mita de sedrdo ema o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
a corras o patas de 00 dias para o deferimento do pedido. Durante esee prazo poderão apresentar suas opo..+2-sbes ao L'Qartainunte

Nacional da Propriedade Industrial aquéles
Termos na. 699.417 e 699.418, de
7-7-1965
Polaroid Corporation
Estados Unidos da América

VECTOGRAPH

que

se

julgarem prejudicados

- Timo n.° 699.422, de 8-7-1965
Plásticos MobyDicv Ltda.
São 'Paulo

PLLSTIOS

•

11013Y . DICIt LTDA,
Nome Comercial

Classe 8
Dispositivos para visão estereoscbpica
(Prorrogaçáo)
Classe 28
Filme virgem não fotosensibilizado
Termo n.° 699.419, de 7-7-1965
(Prorrogação)
Provimi do Brasil S.A. Indstria e
Comércio
São Paulo

PROVA41
Classe 2
Um produto concentrado de proteínas,
vitaminas e minerais próprio para
alimentação animal
Termos ns. 699.420 e 699.421, de
7-7-1965
The Hearst Corporation
/ Estados Unidos da América

O REIZINHO
•
Classe 49
-Brinquedos. logos. passa-tempos em ge.
ral. artigos para Nas exclusivamente
desportivos: Automóveis, aviões de
brinquedo bercinhos boaecaa. bosecoa.
baralhos. bolas para todos os esportes,
carrinhos. caminhões. carrocinhas chocalhos. caneleiras para esporte. dm:dada. damas, discos de arremesso, desportivo', figuras de aves i animais, dardos
para lançamento, espingardas de brimdos e joelheiras para esorte, jogos de
foot-ball de mesa jogos de armar, lu.
vai para esporte. miniaturas de ~nalboa domésticos, máscaras para *aporte,
nadadeiras para esporte. patins, patinetes, Meles. petecas, revolvei de bebaquedo. raquetes. redes de metal para
pesca. ssookers. trens, canis de MU
tômbolas, tamboretes tacos, tornou,leiras para esporte racus. bolas e mesas para bilhares, trabalhos manuais
vagonetes. saras paar saltos, varas
para pesca tarratas e iscas e xadrez
Classe 41
Substâncias al:menticias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias

Terra on.9 699.423, de 8-7-1965—
Plásticos Moby-Dick Ltda.
São Paulo

110BY—DICK
Ind., Brasileira
Classe 2r
Para distinguir: Artetatos de material
plástico e de nylon: Recipientes (abri.
cados de material plástico. revestimentos confeccionados de substâncias animai: e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas.
bases 'para telefones, baldes, bacias boi.s. caixas, carteiras, chapas. cabos
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos. caixas de material p l ástico para
baterias,' coadores, copos. canecas colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para • livros,
zálices. cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, cartuchos. coadores para chã, descanso para
Pratos. copos e copirshos de plásticos
Para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colherInhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, torninhas de plástico para sorvetes, discos.
anbreagens de material plástico. ecnba:agens de material plstico para sorvetes, estojos para objetos. espumas de
aviou, esteiras. enfeites para automóveis. massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis. formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas . mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liguidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas. 'arma, laminados. plásticos, lancheiras. mantegueiras, malas.
orinóis. prendedores de roupas. puxada
res de móveis, pires. pratos, paliteiros, pás de casinha, pedras pomes, 'artigos, protetores par adocumentos. ptsxadores de água para uso doméstico,
porta-copal, porta-niquels, porta-notas,
porta-documentos. placas, rebites, r(41.
dias, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos pare ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piás.
tico, sacolas, sacos aquinhoa, vasilhames para acondlaionamento, vasos. xícaras. colas a frio e colas não incluídas
era outras classes, para, borracha, para
contam% para marcinelros. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pastas e pedras pias afiar
rebolos adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivo, paro azulejos.
anéis, carretEs, para tecelagem é guarnições de material plástico ara incitatela geral de Vodca*

com a concessão do registro requarido

Termo n.° 699.424, de 8-7-1965
Bico de ajca Ltda.
São Paulo

AINUfitr.
Classe 34
Tapetes, cortinas, oleados, linóleos. encerados. Inclusive para instalações hos.
pitalares e panos para assoalhas e paredes, capachos, e artigos de peles para
assoalhas
—
Termo n.° 699.425, de 8-7-1965
Lig. C. Olivetti i C., S.p.A.
Itália

NI;Re ATOR
Ind. Brasileira
Liasse 17
Artigos para escritório, almotadas para
carimbos. almofadas para tintas, abridores de cartas. arouivos. borrachas.
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos. acares,
canetas. canetas tinteiro, canetas para
desenho. cortadores de papel, carbonos,
carimbos. carimbadorea cola para papel,
coladores. compassos cestos para correspondência. desenhadores, duplicadorer datadores, estojos para desenhos.
estalos para canetas, estojos corri minas.
escuadros, estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis. furadores. fitar.
'ara máquinas de escrever. grafites
para lapiseiras. goma arábica. grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis. minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de scanar. máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevelos para papéis, perfuradores.
réguas, raspadeiras de borrões, atendi
p ara mimeógrafos tintas e tinteiros
Termo n. 9 699.426, de 8-7-1965
Presidente Gás e Serviço sLtda.
São Paulo
PRESIDSNTS

•

Ind. -Dramixeirs
Classe 50
Impressa° para uso da firma
Termo n.° 699.429, de 8-7-1%5
Ing. C. Oliveira & C., S.p.A.
Itália

3:11SpRON
Ind. Brasileira
•

17
Para distinguir: Almofadas para carias-

boa e para tinta, abridores de cartas,
borrachas, arquivos, berços para matarlas, brochas para cola ou desenhos,
borrão,
ne
canetas tintaleo, canetat para
dasenhos, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carinibadores, cola para papel,
craioas, eoladors, castas para corros.
pondenclaa desenhadores, datadores, es.

tojos para desenhos, estojos para lápis,
estojos pare canetas estojos com minas,
enquadras. lápis em geral, lapiseiras, lacres. gra`tites para lapiseiras, tintas para escrever. tinta para desenhos, tinta
para marcar, goma arábica para colar
papeis, furadores, máquinas e apetrecros
para apontar lápis, minas para grafites.
minas para penas, tinteiros, porta-taiteiros, porta-carimbos, porta-canetas, desde borrões, réguas. porta-cartas, portablocos, pincéis para desenhos, pastéis
canso para lápis e canetas, raspadeiras
de tintas para aesenhos, prensas. prendedores de papéis. ganchos e estiletes
para . papéis, arcevelos para papéis, fia
tas para máquinas de escrever, molhadores e comassos
Térmo n.° 699.430, de 8-7-1965
hig. C. Oliveira 6 C.. S.p.A.
Itália

AU.rIT

Ind.

aøi1eira

Classe 17
Artigos para escritório. almoiatias para
carimbos. almofadas para tintas, abriberços para mataborrão, borrachas para
dores de cartas, arquivos, borrachas,
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
cuiadores. compassos. cestos para correspondência. desenhadores. duplicado..
res. datadores. estojo: para desenhos,
estofos para canetas, estojos com minas.
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras. goma arábica, grampem.
dores. lápis em geral, lapiseiras, aia.
quinas para apontar lápis. minas patifa
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquie
nas de somar. máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos. Porta-lápis. porta-canetas, porta.
c tias. prensas. prendedores de lapéls,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões. atanada
Termo n.o 699,431, .de 8-7-1965
hig. C. Oliveira 6 C., S.p.A.
Itália

—1
QUANTA
Ind.. Btamileira
,:lasse 17
Para distinguir: Almofadas para caiamboa e para tinta, abridores de cartas,
borrachas, arquivos, berços P ara mataborrão, brochas para cola ou desenhos,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
Je senhos, cortai,bres de papel, carbonos,
carimbos. carimbadores. cola para papel,
criticam, coladors. cestas para corroapondendas, desenhadores, datadores. estojos para descaias, estojos para lápis,
estojos para canetas, estojos com minas,
nauadros, lápis em geral. lapiseiras, lacres, gra lites para lapiseiras, tintas p ara escrever, tinta para desenhos, tinta
para marcar, gama arábica para colar
papeis, furadores, máquinas e apetrecros

"Lr.
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•

setembro de 1965

MARCAS DEPOSITADAS

1

Publicaça6 feita de acórdo cam o art. 130 do Código da Propriedade industriai. Da data da publicaria ccaneçará
a narres o prazo de 80 dial; para o deferimento do pedalo. Durante essa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamenab
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que me julgarem prejudicados com a concersao do registro requerido
'
para apontar lápis. minas para grafita.s.
minas para penas, tinteiros. porta-tinteia
ta, porta-carimbos, - porta-canetas. deipara lápis e canetas. raspadeiras
de,borrões, réguas. porta-cartas, portal:demos, pincéis para desenhos, pastéla
de' tintas para desenho; prensas. prem'
. dadores de papéis, ganch os e estiletes
•para papéis. prcevejos para papéis,
tas para máquinas de escrever, molhadores e comassos
Têrrno n.° 699.432, de 8-7-1965
In. C. Oliveira 6 c., S.p.A. - a
Itália

bos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas. prendedores de papeis.
percevejos para papeis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões. mancas
Para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Térnio n.° 699.434, de 8-7-1965
Empreiteiros Mão de Obra Tann Ltda.
São Paulo
•

PRIMA

Ind..brasilhira

•

,
Ciasse ti
A/Igos para eacritório, almofadas para
drimbos. almofadas para tintas, abri.
dakes de cartas, arquivos, borrachas.
beiços para mataborrão. borrachas para
cqlaa, brochas para desenhos, cofres.
canetas, canetas tinteiro, canetas para
dersenho. cortadores de papel, carbonos.
carimbos. carimbadores, cola para papel.
catadores. compassos, cestos para correspondência. desenhadores. duplicadores. datadores. estojos para desenhos.
estolas para canetas, estojos com minas.
esquadros. estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
pira lapiseiras, goma arábica, grampeeidares. lápis - em geral, lapiseiras. maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever. máquinas de calcular, maquinas de somar. máquinas de multiplicar.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas. prendedores de papéis.
percevejos para papéis. perfuradores,
ritmas, raspadeiras de borrões. &tenaz
>ara mimeógrafos, tintas e tinteiros
Têrmo n-9 699.433, de 8-7-1965
Ing. C. Oliveira & C., S.p.A.
.
•
Itália
e

TZ ^'CTTS

Ind..

.
C...t.•3C 17
Artigos para . .escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abriá/lfaffl9 dores de cartas, arquivos, borrachas.
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
Canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos
carimbos, carimbados-es, cola para papel.
catadores. compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicado.
res. datadores. estojos para desenhos,
estojos para canetas. estofos com minas.
esquadros. estojos para lápis, espeto&
estiletes para papéia, furadores, fitas
para máquinas- de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampea- dores. lápis era geral, lapiseira', maquinas para apontar lápis, minas perai
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim-

Ind. . 2rasileira
_
Classe 50
Impressos para i da firma
Urino n.9 699.436. de 8-7-1965
Ing. C. Oliveira fj C., S.p.A.
Itália

*STUDIO.
Ind. Brasileira
Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos, almofadas 'para tintas. abridcres de cartas, arquivos. borrachas,
berços .para matai:arra°. borrachas para
colas, brochas para desenhos. cofres
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbono'.
caranboa, carinsbadores, cola para papel.
coladoms. compassos. cestos para correspondêncaa, desenhadores, duplicadores. • datadores. estojos para desenhos.
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estratos para lápis. espetos,
estiletes para , papéis, furadores, fitas
para niáquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica. grampeadores. lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis. minas para
grafites., minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas de sornar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos. porta-tinteiros. porta-carimbos; poeta-lápis, porta-canetas, portacarta& prensas, prendedores de papéis.
Percevejos para papéis, perfuradores
réguas, raspadeiras de borrões. cenas
Para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.a 699.437, de 8-7-1965
Ing. C. Oliveira 6 c., S.p.A.
Itália

ZLETTP (ISM=
Ind. Br asi I eira
Classe 17
Artigos para escritório, almofada: para

carimbos. almofadas para tintam abridores 'de cartas, arquivos, borrachas.
berços para niataborrao, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.
canetas, canetas tinteiro, canetas para
iesenho, cortadores de papel carbonos.
cadinhos: carienhadores. cola p ara papel.
caiadores, compassos, cestos para correspondência desenhadores. duplicado-

re.. datadores, estojos para desenhos.
-stojos para canetas. estojos com minas,
esquadros. estalos para lápis, espetos,
estiletes para papéis. fitradores.`fitas
Para máquinas de escrever. grafites
para lapiseira& goma arábica. arme/pezdores. lápis em geral. lapiseiras. macadame oara anontar lá p is. minas Para

Termo n.° 699.443, de 8-7-1965
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquiBar e Lanches Auri Verde Ltda.
nas de sornar, máquinas de multiplicar,
. São Paulc
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carienaos, porta-lápis, porta-canetas, porta,
OU URDE
cartas, prensas, prendedores de papéis,
aIndt Brasileir
percevejos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
Classe 41
para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Lanches de queijo, salame, mortadela,
'Féria° n.° 699.438, de 8-7-1965
churrasco, salsichas, presuntos, plite e
Geraldo Alaõr Ribeiro de Castro
pernil
Silo Paulo

ESCRITORIO
IMOBILIARIO
ALILOR IS CASTRO

Têrmo n.° 699.444, de 8-7-1965
Porgentino Borges Sampaio
São Paulo

Classe 33
ALZIRINILL
Conatbilidade assuntos fiscais e admi13rasileira
nistração de bens, loteamentos, compra
e venda, de imóveis •
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. em
Termo n.9 699.440, de 8-7-1965
Eletro — Metalúrgica "Oloa" Ltda. tratos agua de colônia, água de toucador. água de beleza, água de 'quina.
São Paulo
agua de rosas, água de alfazema, agua
para, barba, loções e tónicos para ou
O L G. A
cabelos e para a pele, brilhantina, banInd. oraeileire
da penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gorClasse 8
durosos e pomadas para limpeza da pePara distinguir: Ap arelhos de pó. 'apa- ie e "maquilage". depilaram, desodorelhos de ar refrigerado aquecedores, rantes, vinagre aromático, pó de arroz
anteparos, bobinas, antenas, ebatjours, e talco pefurnado ou não, lapls Para
condensadores, chaves elétricas, chaves pestana e sobrancelhas, preparados para
automáticas, comutadores, chicotes para embelezar cílios e olhos. carmim Para
automóveis, cabos e condutores elétricos, o rosto e para os lábios, sabão e crema
chaves de tomadas. colimadores, diais Para barbear, sabao liquido perfumado
enceradeiras, ezpremedores elétricos, lo. ou cão. sabonete& dentifrícios em pó.
gões, lusiveise, máquinas fotográficas, Pasta ou liquido; sais perfumados para
faróis, geladeiras, interruptores, isolado. banhos, pente& vaporizadores de, pertame; escovas para dentes, cabelos, unhas
res, aparelhos de intercomunicação,
codificadorea, limpadores de parabrisas, e cílios, 'rum de louro, saquinho perfuluzes trazeiras para veiculas. lanternas mado, preparados em pó. pasta, aguamostradores, microfones, manômetros do e ti;olos ara o tratamento dai unhas,
panelas elétricas, aparelhos de refrigera- dissolventes e vernizes, removedores da
ção, rádios, refletores, sorveteiras, apa cuticulars glicerina perfumada para *a
cabelos e preparados para chacota
relhos de televisão, vã/valas e velas
ar unhas, caos e pintas ou sinais arti• elétricas
ficiais, óleos para a pele
Termo a.° 699.441, de 8-7-1965
Termo
n-9 699.445, de 8-7-1965
Editóra O jornal da Região* Ltda.
INCOL — Indústria e Comércio de
São Paulo
•
Couros Ltda.
São Paulo
O JORNAL
DA REGIÃO
INCOD
ind.-2rasileira
Ind. Brasileira
classe 50
Classe 32
Impresos para uso da ,irma
Para diatinguir: Almanaques. anuários
Termo n.° 699.446, de 8-7-1965
álbuns impressos, cartazes. catálogos
Luiz Garcia
'ornais nacionais e estrangeiros, publi
São Paulo
rações impressas, revistas programas em
rádio, televisão, tornais, programas razENDI
R
diatônicos. peças teatrais e elnerriatcr
' In d. brasileira
gráficas. inclusive produção. adminis
Classe 8
tração de produção e distribuição de fil
Acumuladores, baterias, barômetros, 130rnes cinematográficos
binas, compressores, aparelhos de coma.
Termo n.9 699.442, de 8-7-1965
Ideação interna campainhas elétricas,
Nisto de Serviços 'Barão" Ltda.
condensadores, chaves elétricas, chaves
São Paulo
automáticas, comutadores, chassis, cabos e condutores elétricos, aparelhos d
BMIO
sons, chaves de tornadas, colimadores,
Ind. Brasileira
diais. fios de eletricidade, fcsiveis, imo
terruptores Isoladores, aparelhos de
Classe 50
tercornuaicaçao, manómetros, soquei"
Impresso para uso da Limar
Válvulas, voitimetras e velas elétricas
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MARCAS DEPOSITADAS

1

Publicação feita da acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqu(ci" que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Têrmo n.v 699.447, de 8-7-1965
Paácio do Boliche Ltda,
São Paulo

PALACIO DO
BOISCUE

! Ind. bratailpira
Clas.se 49
Boliche
Têrmo n.° 699.448, de 8-7-1965
Fornecedora de Couros Jacaré Importação e Exportação Ltda.

São Paulo

JACARE
Ind. Brasileíra
.....kizse 3)
Couros e peles preparada.. ou uão, ca-

murças, couros, vaquetas. pelicas e artefato dos mesmos Almotada. ne cou
ros„ arreios. bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens dr
couro. estofos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blo
coe, malas, maletas, porta-notas, portachaves. porta-niguels, pastas. pulseiras
de couro, radeas, selins, sacos para via
gear sacolas, saltos. solas e solados
tirantes para arreios e valise.
Termo p.° 699.449, de 8-7-1965
Bar e Mercearia Cascata Ltda.
São Paulo
CASCATA

Ind. Brasilelra

rantes para veiculeis vagões, velocipeTermo n.° 699.456, de 84-1965
puu43,S. ;Adiles, peixe& presuntos. 01"
eles, varetas de controle do afogador e -Tranasa" — Transmissões Mecânicas ' as, petit-pois. astilhas, patas uuchns;
acelerador, tróleis, trolebus, varara aa
41.eilos. rações balanceadas para aniNacionais Ltda.
ina.s requeijões, sai. sagu. sardinhas,
carros, toletes para carros
São Paulo
saLvincles. salsichas. salames. ',opas en-

Nome comercial
Térmo n. • 699.4'51, de 8-7-1965
Indústria de Calçados Agritex Ltda.
São Paulo

"TRANASA"—
TRANSMISSÕES
MECÃNICAS
NACIONAIS LTDA.

AGRITEX

End.

Braeilelra

Ga.5.,e 36
Calçados
rermo n.9 699.452, de 8-7-1965
Mecânica e Polidora Semo Ltda.
São Paulo

•
Ind. oraBileira
SEUL)

Nome Comercia/
Tê-mo n. 9 699.457, de 8-7-1965
Serraria - Itararé" S.A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

SERRARIA
"ITARARt S/A:
,INMSTRIA E
COMERCIO

Farmácia Embaré Ltda.
São Paulo

(....iasse 3
Produtos larmaceuticos em geral
Termo n.° 699.454, de 8-7;1965—r–

Nome Comercial
Termo mo 699.458, de 8-7-1965
Indústria de Feltros Lua Nova S.A.
São Paulo

Produtos Alimentícios Gurupy Ltda.

São Paulo
II

Classe 41
Lancres de queijo, salame, salsic.has,
mortadela, presunto.. churrasco, Mita e

pernil
Termo a.' 699.450 dei:7-1965" —
Auto IvrecAnica Reiwa Ltda.
São Paulo
WA

Ind1.2irasi1edra
Liame is

Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros para biblcletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amor•
tecedores, alavancas de cambio. braçoa
breques, braços para veiculas, bicicletas. carrinhos de mao e carretas, canil.
rabanetes., carros a.abulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros.
ianque carroa-trrigadores. carros. cat
rocas. carocerlas. chassis, chapas circulare para veiculo& cebos de veículos
carrinhos para mal:matas de escrevei
corrediços, para veículos, direçao.
geleiras. estribos. escadas rolantes. c:e
vadores para passageiros e para carga
engate para carros. eixos de direção
freios, fronteiras para veiculo& guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molaa.
motocicletas. inotocargas, moto furgões
manivelas, navios, ónibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, ~iões
rodas par. bicicletas. ralos para bicicletas reboques, radiadores para veículos
rodar para veiculas, selins, triciclos, o•

Termo n.° 699.460. de 8-7-1965
Móveis Pirineos de Josquel Ltda.
São Paulo

Uasse 5sJ
imPressos para uso da hrma
Termo n.° 699.453, de 8-7-1965

MURE
Ind. Brasileira

latadas, sorvetes. sucos ae ‘tomares e de
trutas; torradas, tapioca, támaras tailia.
1 rim tremoços. tortas, tortas aara alimento de animais e aves. torrões,
toucinho e vinagre

LUA NOVA"
Ind.Brasileira

Classe 41
kcachotras. aletria, alho. aspargos
açácar, alimentos mar animais. • amido.
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta.

arroz. atum, aveia, avelãs, azeite. azei.
tonas banha. bacalhau, batatas, balas
biscoitos. bombons. bolachas, baunilha
café em pó e em grao, camarão, canela

em pau e em pó. cacau, carnes, chá
caramelos. chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho. creme de leite, creme
allmenticias croquetes, compotas, canCasse '41
ci sca. coalhada, castanha. cebola, condi
Goiabada com cõco
mentos para alimentos. calorentas
Termo ti." 699.455, de 8-7-196 5 chouriçoa, dendê, doces. doces de fru
Produtos Alimentícios Gurupy Ltda. tas. espinafre, essências alimentares, danadas. ervilhas. enzovas, estrato de toSão Paulo
mate, farinhas alimenticias. fava& fa
calas. flocos, farelo, fermentos, feijão
figos. frios, frutas secas naturais e cria
tallzadas; gricose. gama de mascar, gor
duras, granulas. caio de bico, gelatina
goiabada. geléias, herva doce barca
mate hortaliças. lagostas. fingias. !rire
counensado, leite em pó, legumes ea
conserva, lentilhas linnuica. louro, mas
sas alimentícia& mariscos, manteiga
margarina. marmelada. macarrão, mas.
sa de tomate. mel e melaçio, mate. massas para mingaus. molhos. moluscos
ascatarda, mortadela, nós moscada. aosei' óleos comestíveis ostras. ovas.
Classe 41
fica, piaoa, prilnas, pimenta, pós para
Pessegada

PIRINEUS
DE JOSQUEL
"*. BRASILEIRA

n•••nnnnn~81~

ciasse 10
Móveis em geral de metal, vidro. de
aço. madeira, estofados ou não- Inclue-4n móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
isacfas, ali:lotadas. acolchoados Para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
-Jandaias domiciliares, berços, biomhog,
nideiras. carrinhos para chã e cafe,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de tatuar e sala de visitas;
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeirais
giratórias, cadeiras de balanço, caixas

de rádios colchões, colchões de moias;
dispensas, divisões, divans. discotecat
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas
para rádio e televi.
sflo, niesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas. prateleiras, porta -chapéus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
tdoinea

Termo m° 699.463, de 8-7-1965

Torradora Piratininga Ltda.
São Paulo

Classe 4Í
Café em grLio torrado e ai- oldo
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de aceardo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correr o prazo de 60 calas para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessao do registro requerido

Termo n.9 699.461, de 8-7-1965
Móveis Pirineos de Josguel Ltda.
São Paulo

MOVEIS PIRINEUS
- DE JOSQUEL LTDA
Nome Comercial
Têrmo n.9 699.464, de 8-7-1965
Torradora Piratininga Ltda.
São Paulo
1,f

parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado. ferro een bruto,
em barra., ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
!ás:ninas de metal, lata ens fõlha, iatão
em fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, lirnalaas.
magnésio, manganês. metais não traba.
Ihados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em bilhas
Têrmo n.° 699.471, de 8-7-1965
oIsé Wilson Lombardi
São Paulo

WILMADE
Ind. Brasileira,

Classe 50
Impressos para uso em: cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas pra
missórias, papel de correspondência e
recibos, impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veículos, bilhetes impressos

Liasse 16
Para distinguir: Perfumes, essências, el.
tratos, água de colônia. água de toucador. água de beleza, á gua de quinaágua de rosas. águo de alfazema, água
oaia barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. batidama, "batons" cosméticos, fixadores.
de penteados. petróleos, óleos pana os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
reNt e "maquillage" depilatórios. dag°
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para,
peetaaa e sobrancelhas preparados para
embelezar cílios e olhos. catraios para
• rosto e para os educo. sabao e creme
ceara barbear, sabá liquido Perfumado
eu não, sabonetes. dentifrícios ao pó,
pasta ou liq uido: sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perfil.
me; caceava& para dentes, cabelos, unhas,
e cibos; dum de louro, saquinho pariu.
nado, preparados em pó, pasta, Nua
.3a e tijolos para o tratamento das unhas
lissolventes e vernizes, removedores da
adícula; glicerina perfuraada para os
cabelo. e preparados para descobrir
inhas. cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele
rermo n.9 699.472, de 8-7-1965
Indústria Brasileira de Confecções
Delart S.A.
São Paulo

Termo n.9 ' 699 .470, de 8-7-1965
"Faname" Fábrica Nacional de Metal
Limitada
São Paulo

INDUSTRIA
DE.
BRASILE
CON?ECÇ OES
DELART S.A.

Classe .1
Café em grão, torrado e moído
Ter,no n.o 699.468, de 8-7-1965
Cárpel Representaçt5es e Comerá)
Limitada
São Paulo

CIRPE L
Ind. Brasileir
Classe 38
Artigos da classe
Têrmo n.° 699.469, de 8-7-1965
"Saldais" — Sonso Azul —
e Construtora S.A. Administração e
Negócios
*

Net AN — SONHO AZUL •

'TANAME"
MD. BRASILEIRA

* Nome Comercial
Têrmo n.o 699.475, de 8-7-1965
Touche, Rosa, Bailey & Smart

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
TR,OBAs
d)ce aço para tipos. aço fundido, aço
Ind, Brasileira
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
Classe 50
man ganês, bronze em pó, bronze em Para ser usada em impressos, tapumes
barra. "em fio. eNumbo em bruto ou
e propaganda

Termo n.° 699.476, de 8-7-65
Química Sessenta e Seis Ltda.
São Paulo

SESSENTA E SEIS

Ind. Brasileira

Classe
Para distinguir: Absorventes,
I
~toem,
ácidos, acetatoi agentes químicos para
O tratamento e coloração de fibras,
Lidos, couro, e celulose; aguaras, alar
ol, albumina, anilina,,; alumen, alvaiacka
alvejantes, industriais, alumínio era edk
amoniaco, and-incrustantes, aati-exidais,
tes, and-corrosivos, aott-desonantes, aso
tatos, água acidulada para *sumi:Web.
reg, água oxigenada para fins Maculo
ais, amónia: banhos para galvanização,
benzina, bemol, betarem, bicai-bone*
de sódio, de potásaiot cal virgem, cara
veees, carbonatos, catalizadores, caldose, chapas fotográficas, composições, est.
tintorea de incêndio, cloro, corrosivos,
cronistas, corantes, creosotos: deacoraatez, desincrustantea, dissolventes: enataabes fotográficas, enxofre, éter, esmaltes, estearatos; fenol, filmes &amibazados para fotografias, fixadores, fluídos para freio", Sanaa fosfato' WallWats, fósforo, industriais, fluoretoa,
fundentes ara solda; galvanizado/as, ge.
latina para fotografiaa e pinturas, giée
glicerina; hidrato., hicirosulfItaa imparmeabtlizantes. toduretos; lacas; mamas
para pintura, magnésio, mercaria nanetoa, aeutralisadores, niteoceluloser piooxIdantes, óleos ara intua, bise
de linhaça: produtos químicos para impressão, potassa industrial, papas heliográficos e rellocopista, peliculas sensível*, papéis para fotografias • an gina de laboratório, pignentos, passam,
pós metálicos para a composição de dotas, prearaçõea para fotografia., Vodu.
toe para niquelar, pratear e cromar,
produto* ara diluir tinta, pruasiabas toe
ativos, removedores; sabão neutro, saia,
sellelistos, secantes, senaibilizantea, adia
calos soda cáustica. soluções químical
de uso industrial, solventes, sulfatOei
tintas em pó, liquidas, sólidas ou paia.
toses para madeira, efrro, paredmy come
teuelaes, decorações, couros, tecidos, IL.
braa, celulose, barcos e veiculo', talco
industrial thiner; veratsea; tareio
Têrmos na. 699.479 a 699 481, de
8-7-65
Victor 'juntas Ltda.

Classe 1
Absorventes, acetona, tecidos, acetato',
agentes químicos para o tratamento e
locação de fibras, tecidos, couros • celulose; água ras, álcool, albumina, gni.
dustrials, aluminto em pó amontaoo,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, azaioxidantes, anti-corrosivos, anti-detonaa,
te*. azotato., água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amónia;, banhos para
galvanização,. benzina, benzol, betume*,
aicarbonatos de sódio, de potássio; Cal
virgem, carvões, carbonatos, cataliso -toras, celulose, chapas fotográdcaa,
composições extintores de incêndio, cloro. corrosivos, croma tom, corantes, creosoto% descorantes, desíncruatantes, dissolventes; emuladas fotográficas, enxofre, !ter, esmaltes estereatoa; feno!,
sensibilizados para fotografias, %andores, formol, fosfato: industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizado.
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitots;
impermeabiliza n tes, loduretos; Jacu;
massas para pintura, magnésio, mareurio; nitratos, neutralizadores, nitroce.
ledos.; óxidos, oxidantea, óleos para
pintura. óleo de linhaça; produtos qui.
mico para impressão, potassa inclue
trial, papei* emulsionáveis para a Ia
rei, gelatina para fotografias e pintura
tografia, papéis de turnesol, papéis lu.
liograficos e hellocopistas, pelictdaa
sensivets, p apéis para astografia e aná.
lises cie laboratório. 'pigmento', potassa,
pós metálicos para a compoeição de
tintas, p reparações para fotografias
p roduto, para niquelar, pratear e cromar. produtos' para diluir tintas prossia
to; reativos, removedores, reveladores:
sabão neutro, sais, em/kl/atos. IteCalltelL
aliados, soda cáustica, soluções quitute:is de uso industrial, solventes. sulPaulo
fatos; Untas em pó, liquidas, sólida,
VICBESTOS
ou pastosas para madeira, ferro, pare.
Ind. Brasileira
dee, contruções, decorações, couros, toe
eidos, fibras, celulose, barcos e ~Classe 21
— cubos. talco Industrial, thiner,
Juntasd e vedação
nímios nsl* 699.477 e 699.478, de
Classe 28
8-7-65
Produtos de origem animal, tais coma
Química 66 Ltda.,
sabestos
São Paulo
Classe 31
Gazetas e material para engaxetamento
66
Termo n.° 699.482, de 8-745
Ind. Brasileira
Rei Yarnada
São Paulo
Classe 4/
BONECA, /40DERNA,
Óleos de qualquer -espécie para trend.Ind. Brasileira
aaçao, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e asa
Classe 2.5
refinado, com ou sem • miattera de Bonecas de tôda a espécie, cora
movióleos minerais., amimais ou vegetais, mento ou não, fabricadas dos
Met IP*.
para a iluallaaçao. aquecimento, Wird- riados materiais, assim como,
crimeflana° ou combustilo, e graxas. Pio. quins, estátuas, estatuetas, quaisquer
lutas e óleos coarbustiveis proveni. obras de pinturas, esculturas, bonecas e
entes de petraleo
análogos
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Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

n.° 699.483 de 8-74g

'InelgiSiffeírs
•
Classe 25
Bonecas de tõda a espécie, coto movitnento ou não, fabricadas dos mais variados materiais, assim como. manequins, estárhas, estatuetas, quaisquer,
obras de pinturas, esculturas, bonecas e
análogos
Termo n.° 699.484, de 8 - 7e65
Rei Yamada
São Paulo

PLORINgA
Ind.. Brasileira
Classe 25
Bonecas de tõda a espécie, cota movimento ou não, fabricadas dos mais variados materiais, assim cano, manequins, estátuas, estatuetas, quaisquer
obras de pinturas, esculturas, bonecas e
análogos

Termo n.° 699;485, de 8-7-65
• Rei Yamada
São P:"Illo

BAILARINA
Ind.' Brasileira
Classe 25
Bonecas de tarda a espécie, com moviniento ou não, fabricadas dos mais variados materiais, assim como, manequins, estátuas, estatuetas, quaisquer
obras de pinturas, esculturas, bonecas e
análogos
Termo n.° 699.186, de 8 -745
Rei Yamada
São Paulo

MASCOTINNA
Ind. Brasileira
Classe 25
Bonecas de tôda a espécie, com movimento ou não, fabricadas dos mais Variados materiais, assim como, manequins, estátuas, estatuetas, quaisquer
obras de pinturas, esculturas, bonecas C
análogos
Termo n.° 699.487, de 8-7-65
Rei Yamada
n

Ind. Bravi1et

Classe 50
'sonecas de tésia a espécie, com movimento ou Pão, fabricadas dos mais variados materiais, assim como, manequins, estátuas, estatuetas, quaisquer
obras de pinturas, esculturas, bonecas e
análogo*

Termo si.° 699.501, de 8-7-65
Timo Il.° 699.494, de 8-7-65
Alvorada — Indústria e Comércio de ComercSal e Importadora Sapucal Ltda.
Móveis Ltda.
São PaulSão Paulo
-SAPUC

Titulo c.' 699.488, de 8-7-65
Rei Yamada
São Paulo

•

Rei Yamada
Sâo Paulo

•
•

v.i...........
Ind. Brasileira.

•

ALVORADA,
Braslleiral

‘Ind. Brasileiro

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, espargck
açúcar. alimentos para animais, amai
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azei,
tonas, banha, bacanau, batotas, balai
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão. camarão. cansla
2121 pau e em pó. cacau, carnes, chã
caramelos, chocolates, confeitos, cravt
cereais. cominho. creme de leite. cransi
alirnenticios, croquetes, compotas, cal
BABA BEBE
Classe 41
alca, coalhada, castanha, cebola, condi
Ind. Brasileira'
Aves abatidas, 4-snes e frios em geral. netutss para alimentos, colorantet
•
rações e alimentação para aves
:....L. louriços, dend& doces, doces ie fast
Classe 25
cas espinafre, essências alimentares, em
•Terrno
n.°
699.496,
de
8-7-65
Bonecas de tóda a espécie, cota movipadas, ervilhas, enxovas, extrato de to
Mento ou não, fabricadas dos mais va- Morumbi Associação Civil Religiosa mate, farinhas alimentícias, favas, fé
São
Paulo
manemateriais,
assim
como.
ria-doi
cuias, flocos, tareio, fermentos. teljâv
quins, 'estátuas: estatuetas, quaisquer
fios, frir.s. frutas secas naturais e cria
obras de pinturas, esculturas, bonecas e
VSOIDIM IIAIO
:alisadas; glicose, goma de mascar, gor
análogos
luras, grânulos, grão de bico, gelatina
ov5vioossv immow
•Termo n.° 699.490, ,de 8-7-65
lolabada, geléias. herva doce. herva
Rei Yamada
nate, horta!iças, lagostas . linguas. leitt
Nome civil
..ondensado; leite em pó. legumes eis
•Sao Pait'o
.onserva, lentilhas, linguiça, louro, maiTermo n.° 699.497, de 8-7-65
Ia, alimentícias, mariscos, manteiga
Frota Itacolomy Ltda.
BAIAN I 'N/ iliA
margarina. marmelada . macarrão. mas
São Paulo
Ind. Brasileira
Ia de tomate, mel • melado, mate, mas.
,
1
;as para mingaus, molhos, moluscos,
Casss 50
!gr le °LOW/. mostarda. mortadela, nós moscada, no.
Bonecas de tõda a espécie, com moviI nd . Brasileira
tes. óleos comestiveis. ostras. ovas,.
mento ou não, fabricadas dos mais vasães. patos. pralinés pimenta, pós para:
riados materiais, assim cano, maneClasse 21
osclins. pisk i es, peixes, presuntos, pa
quins, estátuas, - estatuetas, quaisquer Automóveis, caminhões e ônibus, para
res,
petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins.
abras de pinturas, esculturas, bonecas e
transportes coletivos e de cargas
suados. rações balanceadas para ant.
análogos
Termo n.° 699.498, de 8-7-65
roais. requeijões, sal, sagu, sardinhas
Tenni on.s699.491, de 8-7-65
Indústria de Bolsas Edineidv Ltda.
ianduiches, salsichas, salames, sopas em
Spalar Serviços e Peças de Aparelhos
atadas. sorvetes. suco de tomates e (14
São Paulo
do Lar Ltda.
trutas: torrarias, tapioca, tâmaras talha..
São Pardo
-len, tremoços. tortas. tortas para ali.
Classe 50
Classe 50
Bonecas de tiicla a espécie, com movimento ou não, fabricadas dos mais va- Para distinguir impressos de uso do
.
requerente
riados materiais, assim como, manequins, estátuas, estatuetas, quaisquer
Terr.no n.° 699.495, de 8-7-65
obras de pinturas, esculturas, bonecas e Casa de Carnes Super Chicken Ltda.
análogos
SSo Paulo
. Termo n.° 699.489, de 8-7-65
' Rei Yatnada IrSINI:SUrg.laV(ga
São Paulo

UI' fe
Ind.
lts/ile._ --

Classe 8
Geladeiras e suas partes integrantes
tnno a, 699.492, de 8-7-65
Indúatria de Tintas Gráficas- Santa
Thereza Ltda.
São P s'ai

.1 3TA,THEREZa

Ind. srasileira
Classe 1

Tintas gráficas
%mo a." 699.493, de 8-745
Pinturas Lustral Ltda.
São Paulo

LUSlatál,

Ind. Brasileirm
Classe 16
Notas e materiais para pinturas de
construcões

EDINEIDY

Ind. Brasileira
Classe 35
Bolsas de couro
Termo n.° 699.499, de 8-7-65—
Indústria de Bolsas Edineidy Ltda.
São Pau'

INDt3TRIA DE --

BOLSAS EDINEIDY
,LTDA. ,

Nome comercial
Temo n.° 699.500, de 8-7-65
Arco Artusi Propaganda Socledack
Limitada
São Paulo

COWPRE DE DIA
OAIIIIE DE )1 GITE
Classe 8
Frase

mento le animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

Termo n.° 699.502, de 8-7-65
João Kor
São Paul

coNromINN

E DIFIC 10
NARCEJA.

Classe 33
Condomínio%
Termo n.° 699503, de 8-7-6ç
Ladislau Cantero Berrada
São Paulo

/
iTOR
N.S. DA. 2.''fikLà.
&Ind. Brasileira,
Pawa

lesse I/
mest a, ' r, mmanagues, afiliados.

Iiinsns ferít-,ett ,os SOleitins, catalogas,
irwifew nwo" , raspwessos. Publicações
ueptibulii fgriggis pro g
ramas radiotôrtlass ír rádio t ereviscionados. peças teatral: e ci nematograFIcas. prog
ramas cir.
censes
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correr

Têrmo n.° 699.504, de 8-7-65
Imperman Publicidade Ltda,
Sáo Paulo

TERMIC OLOR
Drasileira
Classe $

Para distinguir: Aquer,edores, aquecedores automáticos, aparelhos para moer
'Carne. aspiradores de pó; aparelhos elétricos para lavar, acendedores elétricos
aparelhos picadores de carne e legumes.

locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, inotocargas, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisaa, pedala pantões
rodas para veículos, selins, trIcicies, tirantes para veiculos, vagões, velocípedes, varetas de contrõle do açagador e
ace:erados tróleis, troleibus, varaes de
carros e toletes para carros
T ermo a. 9 699.507, de 8-7-65
Representações Elmar Ltda.- S/C
São Paulo

embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear. sabão licando perfumado
Da não, sabonetes. dentifricios em 06
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfis.me; escavas para dentes, cabelos, unhas,
cgios; dum de louro, saquinho Perf umado, preparados era pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, r emovednrea de
cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados .,_para descolorir
unhas, cilios e pintas -ou sinais artifi.
Mais. óleos oara a nele
Termo n, 699.510. de 8-7-65
Confecções Nareli
São Paulo

aparelhos fotográficos, amplificadores
de som, aparelhos/ acásticos. aparelhos
rádio receptores, aparelh.* de sadio
EIMAR
receptores conjugados com fonógrafos
Ind. Brasileira
e receptores de televisão, aparelhos teCaptores de televistio, antenas, acumula
Classe 50
NARELI
ores elétricos, aparelhos de iluminação
• Impressos para uso da firma
,Ind. brasileira
batedeiras elétricas, baterias, balanças
Termo n.° 699.508, de 8-7-65
bules e cafeteiras elétricas, bobinas, cam.
Classe 36
penhas elétricas, acumuladoreir de ar, Indústria e Comércio de Artefatos de
Metais joev Ltda.
Para distinguir: Artigos de vestuários
Condicionadores de ar. chuveiros elétri.
São Paulo
e roupas 'feitas em geral: Agasalhos.
lcoi, dial*, enxugadores elétricos. emeaventais, alpercatas. anáguas, blusas,
tadeiras elétricas, estufas, evaporadores.
botas, botinas, blusões. Minas, babaJ
OEV
exaustores elétricos, fogareiros elétricos
douros, bonés, capacetes. cartolaa, caraInd.
brasileira
• automáticos, ferros ilétricos, de pas
puças, casacão, coletes, capas, chalea,
lar e engomar. frigideiras elétricas. focachecoia calçados. chapéus, cintos,
interrup
elétricas,
Classe
S
geladeiras
nógrafo',
-intas, combinações, corpinhos, calças
ores, lavadores e liquidificadores eit Aço em bruto, aço preparado. aço de senhoras e de crianças, calções,
tricos, leiteiras automáticas. lustrade&. :foce, aço para tipos, aço fundido, aço ças, camisas, camisolas, camisetas,
• na, lanternas elétricas, tampadas, mis- parcialmente trabalhado, aço pálio, aço cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
turadores elétricos, artomáticos, micro- refinado, bronze, bronze em bruto ou Des, fantasias. fardas para RIP:tares, cofones, mostradores, pilhas elétricas, re- parda/mente trabalhado, bronze de legiais, fraldas, g alochas, gravatas, gorfrigeradores, resistências elétricas, pa- manganês, bronze em pó, bronze em ros, logos de !ingeria, Jaquetas, laques,
nelas automáticas de pressão., reatores. barra, em fio, chumbo em bruto ou luvas, ligas, lenços, atarirtSs. meias
sorveteiras elétricas, sirenes elétricas. parcialmente preparado. cimento me- maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. pa.
torradeiras elétricas, transformadorea tálico, cobalto, bruto ou parcialmente *sós, palas penboar, pulover, rodeiem,
tomadas elétricas, válvulas elétricas e trabalhado, couraças, estanho bruto ou peugas, cancha,, polainas, pijamas. acventiladores
parcialmente trabalhado, ferro eia bruto, abo& perneiras. q uimo/soa, regalos,
em barra, ferro manganês, ferro velho, robe de chaenbre. roupão, sobretudos.
Termo n.° 699.505, de 8-7-65
Prodinal -Distribuidora de Produtos gusa em boate, ou parcialmente traba- suspensórios, saídas de banho, sandálias
lhado, gusa temperado. gusa maleável, meteres. shorts. sungas, stolaa ou slacks
Industriais Ltda.
lâminas de metal, . lata em fõlba, latão tuim toucas. turbantes, ternos. uniformes e vestidos
em fôlha latão em Chapas latão em
vergalhõers, liga metálica, limarias.
Têrmo n.° 699.511, de 8-7-65
linda 13rasile3.ra,
magnésio, :manganês, metais não traba•Viação Jardim Minar Ltda.
lhados ou parcialmente trabalhados, meClasse 50
São Paulo
tais em massa, metais estampados,
Impressos para uso da firma
metais para solda, :liguei, ouro, zinco
ToUrno Th° 699.506, de 8-7.65
corrugado e zinco liso em falhas
JARDIM 11:MIAMIndústria Mecanial Peruins,
Ind. brasileira
Termo n.° 699.509, de 8-7.65
São Paulo
Delia — Cosméticos e Perfumaria

Ltda:

PRUB
Classe 21
Para distin' grdr: Veículos e suas partes

São Paulo

LELIà..

Brasileira

conjunros de armários e gabinetes para
copa e cosin:ia, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas:
de rádios colchões, colchões de ca&as,
dispensas, divisões, clivam, discotecas
le madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, mesas,
rnesinhas, mesinha., para rádio e televi-

são, atesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleira*, porta-chapéus, sofás, sofás-camas. travesseiros 4
vitrines
Tèrmo ri.° 699.513, de 8-7-65
Godel Kon

classe 50

Impressos para isso da firma

•Têrmo n, 699.512, de 8-7-65
Mobilifiárálaá 'rito Ltda.
•

São Paulo

Integrantes: Aros 'para bicicletas, auto.
Classe 48
móvela auto-caminhões, aviões, amor- Para distinguir; Perfumes. essências. el.
tecedores, alavancas de cambio, braços, tratos, água de colônia, água de touca-

Classe 40 '
breques, braços para veículos, bicicle- dor. água de beleza, água de guina
tas, carrinhos de mão e carreta*. ratel- içam de rosas. água de alfazema. água Móveis em geral, de metal, vidro, de
nlionetes. carros ambulantes, caminhões. oara barba loções e tónicos para os no, madeira, estofados co ISSO. Indocarros, tratores, carros-berços. carros- .abelos e oara a nele brilhantina, ban- tive móveis para escritórioar Armários,
tanques, carros-irrtgadores, carros, car- dolins, 'Ibatons" cosméticos, fixadores, armários para banheiro e para roupas
roças, • carrocerias, chassis, chapas cir- is penteados p etróleos. óleos para os nadas, almofadas, acolchoados para
culares para velculos, cabos de veiculo, cabelos, creme evanescente. cremes cor- móveis, bancos, balcões, banquetas.
corrediços. para veiculos, direção dali- durosos e pomadas para limpeza de bandejas domimliares, berço*, biombo*,
gadeiras, estribos, escadas rolam, ele- pele e 'maquillage" depilatórios, deso- cadeiras. carrinhos para chá e café.
vadores para assageiroa e ara carga dorantes. vinagre aromático, oó de arroz :onjuntos para dormitórios, conjuntos
engatei par. carros, eixos de direçao, e talco perfumada ou não. lápis vare para sala de Jantar saia de visitas.
Irei" tssnteiras pare veiculo', guidão. pestana e sobrancelhas, preparados para conjuntos para terraços, !ardia, • praia.

•

São Paulo

•

CONDOYINIO

EDIricio ilutu
Classe 33
Condominios
Termo n.° 699.514, de 8-7-65
Foto Estampa Santa Marina Ltda.

São Paulo

MffiCra,
Classe 25

Fotografias e gravuras
Termo a.* 699.515, de 8-7-65
Ladislau Cantem Herrada
•

São Paulo'

DA
ZONA NORTE
Ind. brasileira:'

'OÁZETL

•("ue 32

Jornal
de 8-745
699.516,
Termo rs•
• Super Mercado Strano Ltda.
São Paulo

MUNO
s.2

"rasileir1

• Classe 4)
Alcachofras. aletria. alho, aspargos,
açicar. alimentos paia arilada. amido,
anitudoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelas, azeite, azeitonas, banha, bacalhau. batatas, balsa.
biscoitoa, bombom, bolachas, baunilha.
café em pó e ma grão, camarão, canela.
em pau e em p6. cacau. carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeites, cravo.
mate,. hortaliça*, lagostas, finguas.
goiabada. geléia:, berva doce. berva
deras, granulai. grão de bico, gelatina.
condenado, leite ta pó, legumes ma
temi coalhada. castanha, cebola. cortaentoa. colmates.
mentos p ara al im entos,
chouriços. dendê doces. doces de irdi
tas, espinafre. esséricurs alimentares. em.
padaa. ervilhas, enzovas, extrato de to»
mate, farinhas ali:maneias, lavas, féculas, flocos, farelo, fermento', feijão,
firam, frios, frutas sécia naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar gorconserva, lentilhas, linguiça. louro. massas aliatendclas, mariscos. manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mas-
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sai Para caingaus, molhos, mo/ascos
mostarda, mortadela, nós moscada. nom& óleos comestíveis. ostras, ovas,
pies. piaos, prlints, pimenta, pós para
pudins, picktes. peixe*. presuntos. pada. petit-pois, astilhas, pizzas, pudins:
queijos. rações balanceadas para ardnzais, requeijões. sal. saga, sardinhas,
sanduiches. salsichas, salames. so pas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
trutas; torradas, tapioca. tamaris. talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
nano n.° 699.517, de 8-7-1965
Granjas AvIcolas Taipa Ltda.
São Paulo
,

TAIPAS

Ind. lirasileiral

Classe 19
Aves e ovos
Ural° na 699.518, de 8-7-1965
Geraldo Aiaor Ribeiro de Castro
São. Paulo
Classes: 16 e 33 .
Materiais para construção, imóveis,
administração de bens e
loteamentos
—
Térmo n.° 699.519, de 8-7-1965
Imperman Publicidade Ltda.
São Paulo
Classe 15
Arte çatos de ceramica porcelana, faiança, louça, louça vidrada e outros para
uso caseiro. adôrno. tina Industriais e
artisticos. Inclusive instalações sanit&.
rias: aparêlhos, de jantar, almaço, sobremesa, chá e café, bacias de latrina,
bandeiras de porcelana para candeeiros,
banheiras, bilhas para vinhos, botelha&
botijas, bules, bidês., caçoila.* para inta
lho, canoa de barro para foga°, colonu para jardim. xicaras, canecal,acoas.
poldras, confeiteiras, cubos, deacarmos
para guarda-chuva, espremedores para
frutas, funis, frigideira.* de barro, globos, jarros. jardineira* para jardim, lava
dedos, manteigueira, molheira, pedestal,
de tampadas, pires, porta-lacas, potes.
pratos, puxadores, receptáculos, saladal.
rim, saleiros, serviços de chá e de café_
taboktas, terrinas, tuboa, urinóis, vasi lhas e vasos
Termo na 699.520, de 8-7-1965
Imperman Publicidade Ltda.
Sa° Paia°

TERMIC LOR
ISR A S IL LI O

Classe 15
Para distinguir: Artefatos de cerâmica
faiança, louça, louça vidrada e porcelana, para uso caseiro, adornos, fins artisticos e industriais e para instalações
sanitárias, a saber: aparelhos de jantar,
bacias sanitárias. banheiras, , bandejas,
bebedouros bidês, biscoiteiras, bomboalerta bules, cinzeiros, caneca; canta-

ros, compoteiras. confeiteiras. filtros
fôrmas, garrafas, globos, jarras, jarros.
lavatórios, licoreiros, mantegueiraa aio.
ringas, nichos, pedestais, pias': pires
pratos, potes, porta-toalhas; porta-papéla higiênicos. receptáculos, saladeiras,
saleiros, serviços para chá, café e jantar, talhas, taças, terrinas, tigelas, Va
vasilhames, vasas sanitários, e xt.-so

Termo n.° 699.527, de 8-7-1965
Indústria e Comércio de Confecções
Zana Ltda.
São Paulo

Térmo n.9 699 . 531, de 8-7-1965
João Maria de Oliveira
San Panai

A.

[rui. Brasileira

Classe 3t
Para distinguir: Artigos de vestuarlo
a roupas feitas em geral: Agasalha,
Virmo n.0 699.521, de 8-7-1965
a anuis. alparcataa anáguas blusas
Gerson Artes Metálicas Ltda.
ac.tas, botinas, blusões, boinas. baba
São Paulo
louros. bonés, capacetes, cartolas, cara
poças. casação, coletes, capas. chatas
mchecols. calçados chapéus cintos
Saia camisas, camisolas., camisetas
Classe 41
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiro& Canela em pau e em pói cravo, condi-'
saias, casacos. chinelos. &inanias. echar. mantoapara alimentos, colorantes, essén.:,
Pea fantasias, fardas para militares, co. das alimenticias, extratos de tomate, fer!cama, fraldas, galochas, gravatas. gor- mentos, lierva-doce, herva-mate, louro,
ros, logos de angarie. Jaquetas. laqtés
Biqast
luvas, ligas, lenços, mantes', meias mate, molhos, mostarda, nós-moscada,
maiôs, mantas. mandrião, manilhas. pa- nozes, pimenta pickles, patês, sardinhas,
sucos de tomate é de frutas
letós, palas, penhoar. pulover, pelerinaa
Classe 44
Cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, cha- peugas, ponches, polainas. pijamas, pu.
rasam. n.° 699.530. de 8-7-1965
rutos, cigarros, cigarrilhas, fumos em Ilhoa, perneiras, quienonom regalos,
Comercial Freitas Bezerra Ltda.
suapensórios, saldas de banha sandálias
Rilha e em cordas
São Paulo
anta; combinações. carpinhos. calças
Têrmo a.° 699.522 de 8-7-1965
Se senhoras e de crianças, caiçaca, cal
Jugra — Caça e Pesca Ltda.
MC teres, shorts. sungas. *tolas ou asai,.
l'REITAá BEZERRA
So Paulo
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni.,
formes e vestidos
F JUGLA
Classe 28
Ind. Brasileira.
Térmo n.° 699.528, de 8-7-1965
Indústria Qcirnica e Metalúrgica Orifur Para distinguir; Artefatos de material
Classe 18
plástico e de nylon: Recipientes fabriLimitada
Para distinguir: Armas e munições, ar.
cados de material plástico, revestiram.,
mas de fogo, carabinas, canhões, car
São Paulo
tos confeccionado arda
tuchos, explosivos e çogos de artificio,
mais • vegetais: Argola; açucareiros,
espingardas, espoletas, fuzil, munições
armações para óculos. bules, bandeja*.
ORIFuR
de guerra e caça, mosquetões, metralha.
bases para tele çones, baldes, bacias, bolInd. Brasileira
dom; munições'de cobre, munições de
sas, caixas, cirieira chapas, cabos
aço, punhais. polvoras, revólveres, talpara. ferramentas e utensilios, cruzetas
Classe 5
ques • de guerra
Aço em bruto.. aço preparado, aço caixas para acondicionamento de . aliTêm° na 699.523, de 8-7-1965
doce, aço para tipos, aço fundido, aço mentos, caixas de material plástico para
João Kon
p arcialmentetrabalhado. aço pálio, aço bateria; coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestiSão Paulo
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de nhas capas para álbuns e para livros
CONDOMINIO
manganês, bronze em pó, bronze em cálices, cestos, castiçais para veias,
barra, em fio, chumbo em bruto ou caixas para guarda de objetos :rtuSITFICIO IRE/W
parciaLnente preparado, cimento me- eitos, coadores para chá, descanso para
tá/lco, cobalto, abruto ou parcialmente pratas, copos • capinhas de plastoco
Claçse 33 _
trabalhado, ,couraças, estanho buuto ou para sorvetes, caixinhas de plástico
Condominios
parcialmente trabalhado, ferro em brita). mra sorvetes, colherinhaa. pasiuhas,
Térmo ia.° 699.524, de 8-7-1965
em barra, ferro manganês. ferro velho, garfinhos de plástico para sorvetes forgusa em bruto ou p arcialmente traba- minhas de plástico para sorvetes, disca*
Trade' — Indústria de Casas —
lhado, gusa temperado. gusa maleável, embreagens de material plástico caibaReboque Ltda.
laminas de metal, lata em faha, latão lagens de material plástico para sorveSão Paulo
mn Rilha, latão em chapas. latão em tes estojos para objetos. "apuam de
vergalhaes, ligas metálicas. , amalhas, vais, massas- anti - ruidos, escoadorea de
magnésio, manganês, metais não traZia pratos, fitais, formas para doces, fitais
,Ind. praalleira
lhadOs ou parcialmente trabalhado; me- Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
Classe 21
tais. ele massa, metais estampados para bolsas, facas, guarnições. guarni.
Automóvel carrocerias, caminhões,
metais oara solda, níquel. zinco
ções para chupetas e mamadeiras, guarcamionetas e reboques
nições para porta-blocos, guarnições
Têrmo
na
699.529,
de
8-74965
Termo a° 699.526. de 8-7-1965
para Uq uiclificadores e para batedeiras
Comercial Freitas Bezerra Ltda,
Moinho B..erbel S.A. Indústria e
de frutas e legumes. g uarnições de maSão Paulo
Comércio
terial plástico para ctensillos e oAetoa
São Paulo
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, lamina:los, plásticos, lancheiras, manteguemas, malas,
COMERCIAL FREITAS
BBRUEL
orinóis, Nadadores de roupas, puxado.
BEZERRA SALDOS
^ind. zraelleire
reli para móvel,, pires, pratos palitei.
roa, pia de casinha, pedras polaca, artiLTDA.
Classe 41
gos, protetoes para documentos, rmFubá, farinhas alimenticios de ;rareai&
:adotas de água para uso doméstico
milho, féculas, araruta, canglaa,
porta~ potta-alquels, porta-lotas,
Nome Comercia/
cernis em geral
aorta -documentos. placas, rebites, rodicaras
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acOrdo oom o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarera prejudicados com a concessão do registro recuerido

Termo n.° 699.534, de 8-7-1965 dias, recipientes, suportes ,uporres para
guardanapos, saleiros tubo" tigelas. Só -- Rolamentos Comércio e importação Ltda.
tubo para ampolas. tubos para senaSão Paulo
gas, travessas, tipos dr material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilkamas para acondicionamento, vasos, za
*ara* colas a frio e colas não tncicidaa
ma outras classes. pais 'aorracha, para
cortantes, para marcinetros. para sat.'''.
Miro), para vidros, pasta adesiva para
torreias, pasta e pedras para abar
rebolos. adesivos para tacos, adesivos
Para ladrilro5 e adesivos para azulejo*
IND. BRASILEIRA
*ata carretéis par tecelagem e aum.
•
*alies de material plástico para Ind4a
tria geral de plástico*
Classe 6
' Têrmo n.° 699.532, de 8-7-1965-Rolamentos'
Flo-Car Comércio de Lonas Ltda.
São Paulo
Têrmo n. 0 699.536, de 8-7-1965
Editaaa Êtica Ltda.
São Paulo

sd

FL3-CAR
IND. BRASILEIRA

•••••n.,

TICA

Ind. Brasil Airn
Classe 32
Livros e publicações em geral
Termo n.° 699.537, de 8-7-1965
Servaram Serviços e Mão de Obra
Limitada
.
São Paulo

Clatse 31
Para distinguir: Anéis de vedação pare
}unções, anéis obturadores, arruelas, bitiões barbantes. barracas de campanha
buchas., betume para vidraceiro. bola.,
para válvulas, bocal do tanque de gasoSERVI$2,
lina. diafragmas para vedação. massas
para calafetar, círculos de borracha paClasse 33
ra potes. cordoalha, cordas, correias de
Título de Estabelecimento
transmissão, canaletas, coberturas de lo
Têrmo n. 699.538, de 8-7-1965
nu fitilhos, gazetas, lonas, lonas para
freto, mangueiras mangotes, moles paca Zregmont Serviços Gerais de Montagens
vedação. pestanas. rõlhas, tampes, tuIndustrial Ltda.
bos da lacto para vedação, tiras tamSão Paulo
pões tubulações para vadações, tendas,
válvulas de vedação, tubos do radiador
SEGT101i1r.
Termo n.9 699.533, de 8-7-1965
oise Modesto da Silva
Classe 11
São Paulo
Ferragens
Termo n.° 699.539, de 8-7-1965
Bercam — Comércio e 'Representações
Limitada
pirred ogs

21
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BRASILEIRA

"E3ERCAM"
IND. BRASILEIRA

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colónia, água de toucaClasse 25
dor.
água de beleza, água de guina,
esArvores de natal, estátuas, estatuetas,
água de rosas, água de alfazema, água
tampas, gravuras, imagens, obras artístioara barba, k--ões e tõnicos para os
cas, obras de pintura
cabelos e para a pele, brilhantina, banTêrmo n.° 699.535, de 8-7-1965
dolina, batons, cosméticos, fixadores
Boliche Boa Bola Ltda.
de penteados. petróleos. óleos para os
São Paulo
cabelos, creme evanescente, cremes gor-.
embelezar cílios e olhos, carmim para
le e "maqullage" depilados. desoda
00À
:antes. vinagre aromático, pó de arroz
lairf
Classe 49
Um jogo passatempo

PREÇO DO

ba.,es para teletunes. baldes, bacias , bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para terratnentaa e utensilios. cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p'ástico para
baterias, coadores. copos.. canecas colheres, conchas, cestas para pão, cestant as. capas para alhuas e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos. cartuchos. ' coadores para cha. descanso para
pratos, copos e coptdiar de plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes. colherinhas. E:asinha"
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos.
embreagens de material pla gia), caibaiagens de material pistico para sorvetes. estojos para objetos. espumas de
nvlon, esteiras enfeites para automóveis. massas anti-ruidos, escoadores de
)ratos. funis, turmas para doces, fitas
HOTEL E RESTAURANTE mERCEDLS
aolantes,
filmes. 'loa da celulose, fechos
- Ilhabeta para bolsas, .facas, guarnições, guarniLitoral do Estado de Sio Paulo :eiai para chupetas e mamadeiras. guiar.
lições oara porta-blocos, guarnições
para liguiditicadores e para batedeira..
Classes: 41, 42 e 43
de frutas e legumes. gUarnições de manado de Estabelecimento
terial plástico para utensilias e objetos,
Termo n.° 699.541, de 8-7-1965
guarnições para bolsas, garfos, galerias
. Auto — Pósto "Urupês" Ltda.
Para cortina.s, barros. laminados. afãs'São Paulo
ricos. 1anciielras, rnanteguelras. • malas,
primais. prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires, pratos, paliteiuns, pás de cosinha. pedras pomes artigos, protetores par adocumentoa, puxadores de água para uso domastico,
IND. BRASILEIRA
porta-copos, porta-niquela. porta-notas.
Porta-documentos . placas. rebitai rodinhas, reci pientes suportes, suportes para
Classe 47
Para distinguir: Alcool ara motorag de guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
exlosão, carvão mineral, vegetal e de tubos para ampolas. tubos para serio.
turta, combustíveis, gás, gasolina, gra• qas, travessas, tipos de material plásas, graxas para lubrificação lubrifica. tico, sacolas, sacos. aquinhoa. vasilhates, óleos combustiveia, óleos para ire. mes para acondicionamento, vasos, atearas, colas a frio e colas não incluídas
ios, óleos lubrificantes. óleos para du. em
outras classes, para borracha, para
minação e para geração de Raça, pe- cortumes. para marcineiroa para sapatróleo, querosene
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias pastas e pedras .pias afiar
Termo n.° 699.542, de 8-7-1965
rebolos, adesivos para tacos, adrevos
Bolishow Divertimentos Ltda.
anta ladrihos e adesivos para azulejos.
São Paulo
anéis. carretais para tecelagem e guar.
tilçaes de material plástico ara aulas :aia geral de lásticos.
isOLISHOW.
Termo n.° 699.545, de 8-7-1965
"Cartogard" — Indstria e Comércio
Classe 33
Limitada
Divertimentos, jogos de bolicre e jogos •
São Paulo
de salão
Termo a.° 699.543, de 8-7-1965
.CARTOCARD
Kab — Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda
Classe 38
São Paulo
Estojos de papelão ou cartolina
Termo n.o 699.547, de 8-7-1965
ICAB
Bazar Maringá Ltda.
São Paulo

oestaua e sobrancelhas, preparados parë
e talco petumado ou não, tapiti para
ii11108l/3 e (1(linallitS para limpeza da pe
o rosto e para os 'lábios, sabão e crenk
para barbear, sabão liquido perturnade
não, sabonetes dentariclos em P0.
pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perta
me; escovas para de9tes, cabelos, unhas
e cibos, rum de ;ouro. saquinho perto
do e tijolos ara o tratamento das Mana&
lissolventes e vernizes, removedores da
cabeias e preparados para dsecolo
nado, preparacaa em pó. pasta uqui
ir unhas, ilios e pintas ou sinais arti
icials óleos para a pele
Termo n.° 699.540, de 8-7-1965
William 11. Frans Gemer
São Paulo

'URUPÉ4S'

brasileiri

Classe 28
IR A R I
Para distinguir: Artefatos de material
Ina„ Brasileira
•
plástico e de balo fa Recipientes fabricados de maarrial plástico. revestimenClasse 12
tos confeccrtmados de substâncias ani- Para distinguir os seguintes artigos de
mais e vegetais: Argolas, açucareiros. metal comum não incluídos em nutras
armações para óculos, bules. bandejas classes: Dedais, alfinetes, agulhas. oresffins. botõesi argolas, five'as. fechos
corrediços. coldhetes e grifas de metal
NÚMERO DE HOJE: CR$ 50
para enfeites de vestidos
•

