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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
.
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4

Virmo n° 383,480 - Marca: TVTriânguso - Requeiente: TV-Triângulo
Rio, 28 de setembro de 1965
.Térmo:
Apai-eMos Wecorrentev Metaiurgica
Despachos em Recursos:
.
N. 418.386: do requerente - Coa- i : riangulo. Lim.tada.
a,
II :0 Senhor Secretário da Induatria Al vent, Nacional 'dos Obreiros da As, Tido' n° '385.862 Marca: São
4 fredo Chucri - Salomão - Deu pro- sein...1.a de Deus em Madureira. tu
Vagai ° - Recitie.ente: 'Jalne Rossi vimento aos recursos interpostos nos atual Uiatrito Federal e igrejas Co-Ir- Recorrente:
de Bebidas Virglprocessos abaixo mencionados, a fim de mãs filiadas ao mesm mialuirto for- nia Limitada.'nauseia
.
teformar as decisões anteriores - De no sem etel:o o despacho de fls. 13 Termo n, 387.641 •-.• Titulo: Barki
cerdo .'• com o artigo 50 da 1",e1 4.048 - ocorrido por na .° terem sido oportu•:,
- Regue:ente: Bariti Roupas
$e 1961, e da Portaria Ministerial de nemente 'juntadas. ao processo doas pe- Roupas
. Anôrtma. •
Sociedade
• 27-9-1963.
e determino tenha o mesmo pros*a tições
Marca: Endo•
firmo
n°
390,037
seguimento.
. Têrmos:
cilia ,- Reque'ente: Mead ionfison
t
.
Despachos
em
pedidos
de
.reconsiuocil.m.ca tauústr.a Parmac,utica Sacie-N. 169.732: marca: Adesiv .- Tex
,
deração:
Reco.reute: 13racco
ciade Amornara
r•-• Requerente: Vicnte Apollini.
isoyotne.ap.ca
,
Laboaaórios
SocieciaaeGeral,
acolheu
os
O
Senhor
Diretor
N .190.228: marca - Mercurio - pedidos de reconsideraçao apresentados Anonima.
•
Requerente - Padrão Indústria Meta- nos
.1. ermo u° 3J1.599 - Sinal de pioprocessos abaixo mencionados, 3
ll-Ira i-c.a e Comérc.° Ltda.
ko dirdo Securitas - Requereufim de reformar as decishesamenores
e: o- g usança industrial, Companhia Na. O Senhor Secretário da Indústria '388
.
827:
Marca:
Ma
zola
Re
.N.
Alfredo Chucri - Salomão - Negou
_
Eugenio Monteiro - Recor- cional de heçpuos.
provimentos aos recursos abaixo inter- quererite:
IN"
392.152
-Marca:
Pérola do Sul
i
rodtats
Company.
•
postos a, fim de manter as detsões an- rente; Com i
irati
Requerente:
innaos
hebesco
teriores - artigo 50 da Lei 4.018 de Térmo n° 392.650. Marca: Coelho- 6 campannia. - Recorrente:• CorrapaRequerente: Companhia Luz ahia • tia,nas
061,1 e da Portaria Ministerial de 27-9 lux
•
Stearica. •
ca 1963.
•
• l'a•mo .jY.S .5b1 Marca: Soteca
• 1 N. 84.850 - marca: Sapolio - Re- Tirmó n° 344.633 --- Marca: Sina- - Requerente: Copiado.a Soteca Uni
"
(-'erente: loba W. Morgan.
lua Requelente: S:nalux Indústria e tada Reco.-.ente: SocieaaGe Técn.ca
N. 188.080 - marca: Elite - Re- Comercio de Gatadioptricos Sociedaçie de Materiais Sotema Sociedade Anônima.
-----d-aierente: Oubifia, - Irmãos 8 Cia. Anônima.
ermo n 9 405.120 -- Marca: :par --- N. 193.034: marca - Masin - Re- TérmO n° 349.439 -- Marca° eSs
Reque:ente: ipal - Indústria do Olas..
Recor- titicação
Requeente: Luiz Pini Netto
• uerente
Masi & Cia. Ltda.
Arte Limitada - Recorrente:
N. 196 .513: marca: Santana - Re. rente: Serrana Sociedade Anônima de Ipal indústria de Produtos Abrasivos LiMineração.
:_1/4 merente: Drogasil Ltda. mitada'.
N. 269.188:. ..marca: Total - Re- rirmo a° 373.229 Marca: Panu- 'firmo n° 314.000 - Marca; Cuidou
;- querente: Compagnie Française de Raf- try Real - Requerente: Laboratório D'Or - Requerente: Mosele Compa:
Goulart Sociedade 'Anônima.. .ahia Limitada.
-Ánage. •• '
i- Térmo n° 319.670 - Marca: Zeus
. .
Tèrmo a° 383.971 - Marca: Car
Di versos
bela - 'Requerente: Indústrias Kaiser - Requerente: United States Rubber
4‘
Argentina Sociedade Anónima Indus- Company. .
.r-. . 4, Têrmos: 4
triai,- Comercial Y Financeira - Recor- Térrno ri° 338.125 - Marca: Jonla
180.806: marca: Londri: Cola rente: Estamparia Caravellas Sociedade
- Requerente: Arnold Charmatz e Arão
7: do requerente - Atino Lolato - Anônima.
Weber.
xpeça-se o certificado.
Têrmo a° 416.760 - Marca: Fenilona Terno n 9 362.460 -• Marca: Siea.ex
' Os interessados poderão obter vista
Glimax C. - Requerente: Labaoretória
ir
os processos respectivos no Setor de Climax Sociedade- Anônima - Recor- - Requerente: Sica Sociedade Iadustrial de. Cartonagem e Artes Gráficas
'ista e Informações.
rente: J. R: Geigy S. A.
Limitada - Reco-rente: Eucatex Socie- . EXPEDLENTE Do DISETOD GERAI
O Senhor Diretor Geral negou seco- dade Anônima Indústria e Comércio.
)
Ihimento aos pedidos de reconsideração Tèrmo n° 365.621- Marca? CockRio, 28 de setembro de 1965
apresentados nos orocessos abaixo men- tall de Flores - Requerente: Perfumes
cionados, a fim de manter as.decisões Malibti Limitada.
•
Cancelamento de ProcesSos:
enterites.
n° 367.792 - Marca: Nobre
Organização Irmãos Campos de São Termo n° 381.347 - Marca: Cole- - Têrmo
Requerente: José Patrocinio Alves
. Paulo S.C. - No ped'do de cancela- ta - Requerente: Castor Industrie/ Mer- de Morais
- Recorrente: Companhia
mento do registro 168.886: *tome coPrada Indústria e Comércio. ,
mercial - Organização Irtnaor Campos cantil S. A. •
•
5.C. - Can.ele-se o presnte registro Térmo n o 381.890 - Marca: Pedi- Térmo n° 371.981 - Marca: Grove
acôrdo com o parecer da Divisão laço - Requerente: Perfilaço ComZia. Seal o Rin.g - Requerente: Vavlve And
-T vidtca..
Reguiator Company.
do eI adástria de Aço Limitada.
:II • ', • -

;
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• Térialo h° 372.259'- Marca: Sim 120
- Requerente: Tec:clos Pereira Quels
roz Sociedade Anônimal
Têm° n.° 375.830 - Marca: Bresitõr - Requerente: Naupal Sociedade
Anônima - Importação e Comércio.
'firmo n 9 3/6.210 - Marca: L.oid
Requerepte: Importadora Lloid Ate.
xander Limitada.
'rirmo n° 10b.831 - Marca: Sonia
- Requerente: Distilaria Yinneiros
matada
.•
▪ermo a° 410.8£3 - Marca.' Calarei
- •4-cequerente; Magnebras Sociedade
tdrociutos Quiznicos Reun.
‘ente: Adunam) do brasil Sociedade

•

Anônima.
.1 ermo a° 411.075

Marca: &lios
- Requerente: Buschle t Leppar Lati. .
tecia.
•
•
n° 411.865 - Marca: Skal .--

,:eque‘ente: José de Alencar Wharto de
oouza•

Recorrente: Sm.th, Mire ti
Laboratorles. .
Te-mo av 412.523 - Marca: More- •

lhano - Requerente: Irmãos Pina Lá.
nlitacia.
cimo n° 414.872 - Marca: Gino
1.-1ex Requerente: Ortho iniarmaceutical Lorpokation.
-..éano n"- u, y .0U3
-Marca: Ergometa
Reque.entc: Laboratório Par.

ina.o.ort Limitada. -

'ilaino h' •rho.u29 - Marca: Allari.
iáno - xequereate: Companhia de ria.
ias e Vernaes R. Montesano - Reco:**
rente: Socieaade Anün.ma Composições

rnternatonal cio Brasil.
- '1 ermo a , '1J2.219 - Marca: Ro. •
deic
Reque.ente David lirzemys•
iaw - Recorrente: São Paulo Alpars.
gatas Socieuide Anônima.
•.
•
remo n° 403.111
Marca: Ameri.
cano
Requerente: Pab.ica Termotras
de .Artigos Ge - View Limitaua.
Ti-mon 9 482.419 - Marca: Fissore
do Brasil Savigiiano - Requerente:
wittseppe R:4 vagao.
l'êrmo nv 391:,o0
,Marca:
- geouerente: Metaliug ‘ca. Albion So. ciedade Anónima. •

• rèrtno n° 391.876 - Marca: Dazia
pirim - Requerente: 'Laboratório Neo. med Limitada
Recorrente: Faiheura.
briken Bayer Aktieugesclischaft.

• 1'6.~ n• 392.257 - Marca: JVIamar;

- Recorrente: Massarl Sociedade Anónima Inclastral de Viatu.as - Record

rente: Massey Fergunson L.mited.
Térmo n.° .392.344 --Marca: Autoe/etro - Requerente: Autoeletro Peças
e icesaórios Limitada.
Termo n.9 392.383 - Marca IA do
Madeira - Requerente: Eucatex S. A.,
Indústria e Comercio.
,

-

(MARIO OFICIAL (Seção III)

4054 Sexta-feira 1
— As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 hora,.
— As reclamações pertinert.
era à matéria retribuida, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderte-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas semi
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
valicksee de suas assinaturas,
tia pane superk )r. do enderêçv
Tèrrno n° 392.557 — Marca: Scai.ord
— Requereu:e: Seaford Comerc.o Impo.t.isão Limitada.
Termo IV 392.689 — Marca: Eficiência — Requerente: União Cultural
Editôra Ltcla.
Termo nr 399.538 — Frase de pi op,ijanda: Mais experiéncia meibores serviços- — Requerente: Banco Mercantil
de Minas Gerais S. A.
Termo n° 414.965 — Marca: Tel —
Requerente: Tel Técnica Eletrônica Limitada — Recorrente: hei Indústria de
Transiormadores Elétricos S. A.
Termo
426.582 — Marca: E.rikon
— Requerente: Erico Kohn — Rezo-rente: Indústrias Gessy Lever S. A.
Termo n° 428.698 — Marca: 'bem
— Requerente: Ibem Indústria Brasileira de Embalagens Modernas Limitada
— Recorrente: International B:isitiess
Machines Corporation.
Tèrmo re, 429.050 — Marca: Ascor• binsase — Requerente: Laboratório
Londrifirma Limitada — Recorrente:
Pravaz Recordati Laboratórios S. A.
Termo n° 437.027 — Marca: Parlock
p- Requerente: Nebratex Indústria e Comércio, Importação e Exportação [Aviltada.
Termo a° 288.127 — Marca: Armaker — Requerente: Laboratório Farmaker Limitada.
Tèrmo n' 323.656 — Marca: Protein
— Requerente: Protein Produtos Terapeuticos Industriais Limitada — Recorrente: Farmiatra do Brasil Sociedade
Anônima Produtos Quimicos Farmacêuticos e Biológicos.
Termo 349.433: marca "S" — requerente: Luiz Pini Netto — Recorrente — Serrana S.A. de MineraçA3.
Termo 351.972: Jalwa — requerente
— Metalurgica Jalwa Ltda. — Reeoriente — São Paulo Alpargatas

EXPEDIENTE
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MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
saçic3 tu
~mita as

o ••••• n•••• ao DopantanIffflb#
Induetriet do M•••!••••
111M~ffinal ol• Prepr)
Comércio
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troptebso viés Oficinas do Departamento de Imprense Nations,

ASSINATURAS
REPARTIOES IS PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capita/ e Interiort
Interior:
Semestre . , Cr
4.500
6 000 Semestre . .
Cr
Cr 12.000 Anv
Cr$ 9.000
Ano . • . . .
Exterior:
Exterior:
Ano
13.000 Anu . . . .
Cr$ 10.000
Capital

11

ca

vão impressos o número do:
talão de registro, o mês e o!
ano em que findará..
A fim de evitar solução de!
continuidade no recebimento'

dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima • de trinta
(30) dias. .

Outubro de 1965
— As Repartições Agistieatl
cingir-se-do às assinatura
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
Iniciadas, em qualquer época, I
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sou.
citamos usem os interessados
preferencialmente 'cheque Oa
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De paria.
mento de Imprensa Nacional.
— Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da ar
sinatura.
— O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada exern.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

Termo 356.776: marca: "T" — rel'êrmo 355.420: marca: O Brasil
em Jornal — requerente: Editoie Re- querente: Fundição Tupy S.A. —
forma S.A. — Recorrente: S.A. Jor- ' Recorrente: Fundição Tupy S.A.
1 (com restric"...es no despacho).
nal do Brasil.
Termo 356.764: marca: Hoovernia- I Termo 356.777: marca: "T" — retic — requerente: The Enver Com- querente: Fundição Tupy S.A. —
pany — Recorrente — Ibesa Indús- Recorrente — Fundição Tupy S.A.
tria 13rasiletra de Embalagens S.A. (com restrições no despacho).
— Recorrente: The Hoover Company.
Termo 3e3 .275 marca: Lomga-Vida.
— requerente: Ica-Indústri ade CaTermo 356.771: marca: Tupy —
mas Automáticas Ltda.
.querente: Fundição Tupy S.A.
Termo 364.498: marca: Ava — requerente — Construções Mecânicas
Angelo Vacchini & Cia. Ltda.
Têm() 366.314: marca: Badú —
requerente: Douglas Hansen Bicudo e
João Amaral Botelho — Recorrente:
Financiera de Perfumeria S.A.
Termo 367.281: Insígnia: A Popular -- requerente: José LazxarInt &
LEI NI' 4.494 — DE 2S-11.196.:
Filho — Recurso — São Paulo Alpargatas S.A.
REGULA A LOCAÇÃO DE
Têrmo 368.682: marca: Teleravisão
PR8D/OS URBANOS
— requerente: A Seguradora Eletrônica Teleravisão tda. — Recurso —
Sequeiros, Lopes & Cia. Ltda.
DIVULGAÇÃO N.* 926
Termo 371.515: marca: Daserra —
requerente: Comércio e Indústria
Barbosa & Marques S.A. — Recorrente — Lkchistrias Macedo Serra
PREÇO CR$ 150.00
Ltda.
Termo 377.989: marca: Convallan
-- requerente: Warner Lambert
Pharmaceutical Company — RecorA VENDAI
rente — Produtos Farmaceuticos Stmes do Srasil S.A.
Termo: 380.250: marca: Debece —
Seção de Veadas: Av. Rodrigues PLIVe" 1
requerente — Produtos Fartnaceuticos Astra do Brasil Ltda. — Recorrente — Cia. Johnon & Jonhson do
Agènefa 11 — Ministério da Fazenda
Brasil Produtos Cirurgieos.
Tèrino 38). 394: marca — Sonata —
requerente: Edil ora e Importadora
Attnde-se 1 pedidos pelo Serviço de Reei-1851s ° Postdl
NIusin1 Foi mata tia Bras'il 14(sta .

— Recorrente: Zavody 9.
S.A.
Kvetna, Narodni Podnik.
Termo 354.460: titulo: Bagazin e
Mobiliária Mundial — requerente: S.
Furman.
Termo 354.830: marca: O Brasil em
Jornal — requerente: Editora Reforma S.A. — Recorrente: S.A.
Jornal do Brasil.
Termo 355.200: 2:maca: Sintelite
requerente: Tecno Quimica S.A.
Recorrente — Mesbla S.A.

LEI DO INQUILINATO

11~~.5n41%

Termo 380 935: til kilo : Auto Estilfas Golcl Bril — re,luerente: Rojas

•
1

DIA210 OF;C:AL (Uação 1;1)

& Rojas -- Recorrente: Brasiovos
Bons Bril S.A.
Térmo 371.077: marca: Lustron requerente - Sales Affiliates,
Termo 381.338: nome comerciai:
Indústrias Fibrasil de São Paulo Sociedade Anonima - requerente - Indústrias Fibrasil de São Paulo S.A.
- Recorrente: Cia. Agricola Fibrai4o.
Termo 384.305 marca: S.M. Itaqui
S.A.
- requerente: Porcelana e Steatíta
Teimo 387.364: marca: Nui-Odor
- requerente: Fernando Chinaglia
- requerente - J. & E. Atkins,as
Limitcd.
Te:me 387.365: marca Nul-Odor requerente: Fernando Chinaglia.
Urino na 388.448 - Marca: D-cposição - Requerente: Saboaria Progresso Ltda.
Termo n. 9 388.509 - Marca: Tra\denal - Requerente: Knell A. G.
Recorrente: Societé des Usines
Chimiques.
Termo n 9 388.614 - Maca: Chapeuzinho Vermelho - Requerente:
Sylvio Idoeta.
Termo n. 9 389.832 - Equinoton - Requerente: Cyrillo Mothé
Indústria e Comércio S.A. - Recorrente": American Home Products
Corporation.
Termo n. 9 389.833 - Marca: Equinotou - Requerente: Cyrillo Mothé
Industrie e Comércio S.A. -.- Recorrente: American Home Products Corporation.
Termo n. 9 389.980 - Marca: Frutox - Requerente: Laboratórios Ostan S.A. - Recorrente: Laboratórios Frumtost S.A.
Termo n9 389.883 - Marca: Gigi
- Requerente: Perfumes Coty S.A.B.

Modelo de utilidade deferido:
Na. 159.987 e 159.457 - Opa1N. 132 94i6 - Um cortador de lustres Ltda.
N" 159.582 - Decio Soncini.
frutas e legumes - Requerente: Calcada S.A. Gráfica Editora ;. EstamN. 159. 432 - Secundo Anime

Sa.ai:a.-:e;ra

paria.

ExiOncias
Termos com exigências a cumprir
N. 115.825 - The General Tire
Rubber Company.
Na, 118.690 - 126.45'1 Farbwerke Hoechst Akiiengellschaft Vomr.
Meister Lucius & Bruning
N. 119 132 - Luiz Gomez Lopez.
N. 119.829 - N. V. Philips' Gloellampenfabrieken.
N.9 120.758 - Farbenfabriken Bayer

Altiemgsellschaf t
N.' 1 9 1.157 - Rira Betioligungs
110(1 Verwaltungsgesellsc h aft A. G.
M. Krug & Cia.
N." 123.426
1.1 d:
N.° 1 9 3.789 - Union C.arbide
Corporation.
N ° 123 900 - Ernesto Rengebailei' S. A. Indústrias Reunidas.
N." 1 9 5.784 - Societá Italiana
Resina.
N.° 126.654 - Armando Espinosa Garcia.

Na. 128.665 e 128.666 - Textile And Chemical Research Company Limited.
Ns. 128.820 e 130.713 - Ciba
Societe Anonyme Ciba Aktiengesellschaft.
Pinte
N. 130,324 - Pittsbm
Glosa Company.
N. 130.571 - Owens Cbrning
Fiberglas Corporallno.
N.° 130.653 - Ilenkel & Cie..
- Recorrente: Indústrias Gessy Le- G. M. B. H.
var S.A.
N." 130.657 - Helene KamTermo n9 390.806 - Frase de propaganda: Conheça os novos preços bersky, nascida Yierthaler.
N . 130.728 - Imperial Chemida Casa Bambini, que t al? - Requerente: Zylberkan & Irmão.
cal Industries Limited.
Têrmo n. 9 391.559 - Marca: AlNs. 130 841 e 130.840 - J. R.

bion - Requerente: Metalúrgica Aibion S.A. - Recorrente: AlbinoMendes & Cia. Ltda.
Têrmo n 9 391 561 - Marca: Albion - Requerente: Metalúrgica Albion S.A. - Requereme: Albino
Mendes & Cia. Ltda.
Termo n9 397.924 - Marca: Judith - Requerente: Textil Judith
Sociedade Anónima.
Termo n 9 414 578 - Marca: Pentrinai - Requerente: Mc Neil Laboratories, Inc. - Recorrente. Bristol
Myers Company.
Termo n. 9 475.037 - Masca: Messejana - Requerente: Egidli da Sil-

va Ramalho.
Os interessados poderão obter vis-

ta dos processos respectivos no Setor
de vistos e Informações.

EXPEDIENTE DA DIVISA()
DE PATENTES
Rio, 28 de setembro de1965

•'. ro
-

D:r e r.sos
•Tèrnun aguardando anteriort-

. da3
d.e3s1:
33.314
35.816 - V:reiingte
Ns. 159.455 e 159 456 - Her- Ultramarinfabriken A. O. Vormals.
emites S. A. Indústria e Comércio Leverinl5 Zeltner 8, Corl'orK'n.
de Calçados e Artefatos de Ror
ReconNideraeão de de , p:.ch o
racha:
Socieddae Ale,odoeira do Noiale. te
Na. 159.460 e 159.461 - Iler- Brasiletro S.A. - No ptclicia de reemites S. A. Fábrica de Talheres. consideração do desaaeho que deferiu
Na' 159.462 - Hercules S. A. a marca Yayá _ termo: 29.3 540 de ,To , e Mora. - 'rendo em vista
Fabrica de Talhares.
e pechrio de reremsidereção de fa'has
N. 159
.466 - Elton Manufae- 112 - 13 dou provmento em parte para
[urina Company.
I ratif i car o cleipleho de fls. retro
a
fmr,
3„". 159.471 - Monsanto Com, p on'iin com exclu so lraman
"vela" em face do restro número
242.504 da recorrente.
Nossa Senhora da Conceição.
N. 159.497 - Cia. Industrial
N." 159 590 - lemãos Piccin.
N." 159.595 - Walter Quad!ros
Ribeiro.
N." 159.661 - Industrias heiter Meta,is e Plásticos Ltda.
N." 159.61;3 - Severino João
Natista Zornita, Julio Odoni Zornita e Mons° Zornita.
N. 159.665 - Manoel Teixeira
de Vasconcelos.
N." 159.61;8 - Arco Arhisi Propaaanda Sociedade Ltda.
Na. 159.669 e 159.6711 & Cia. Ltda,
N." 159.671 - Geriria Kiradiian
N. 159.618 - Paulo D. Licata.
N. 159.629 - Armações de Aço
Pr p hel S. A,
N. 159.672 - Marina Nabuko
Kumasaka.

Celm Cia. Equiincinra L,boi ateres Modernos - O pra do de reron s idininc5a do d e spacho que indefeda a marca: CELM- termo:
273 944. - Itcconsiclmin o
de fls. 9 pira conceder o reeilsisia
com excluso
b9lann-es infantis
(r!. fb e red e iras
40) eis rue
• owen itoorcVdm . rt n"r 1 rmce a g ora à
yereirrente.
Era p riern
do Amaral Valente - aro pedido rio reconsider;i
do de e p9clio an" deferi,/ri marre..
Critica ri" sen Penh - termo: nemero 587 023 dr, C:5 Editor., Pene- 0 '4 ' 3We '. - Preons'ciero adesnarim
cite rone e d e n o ro-rill'n neto O pteitn
nriirlo em firo en,
rarantra arat n1)7 - rio ariV.de com a
port yo ]n n 9 Sn ci t' 22-11-65.
ExpFTyrr-v,--nr. DA sree1 ko PE
INTT.T•9.7nr,l'arCT.ok

Dla 28 de ,a, ternbro de 1965
N." 159.674 - Dorival de SouNo! firaeão
za Dias e Gradiston de Souza Dias
Uma ve7 decorrido o prazo de reN.° 159.675 - Máquinas de curso p revisto nela art. 14 da Lei
Transportes Internos Matrin Ltda. ts 9 4.048 de 29 do dezembro de 1961
N.° 161.407 - Perfumaria :710- e mai , do' dias /vaia event p ais junted1.- d r, recorso. e do t yle,110 nsr,
ralis Ltda.
se ten-1 n Valido enh viro tntoressitin
N.° 161.408 - Albert Y. C.
Geigy S. A.
serfin logo exara-P(1os oc em-MT:cada,
N." 130.942 - Conunercial Sol- Cbalheub.
shaixn:
amas Corporation.
Ns. 161.420, 161.421, 161.427,
717nrcas Indo ferFdos
N.° 130.976 - Tola) Rayon Ka- 161.428 e 161.429 - 1.'Atelier
Móveis e Decorações S. A.
N° 273.754 - Tltan - Indústria
bushiki Kaisha.
N.° 161.430 - Fábrica de In- Eletro Merilnicns Ti fien Ltda. - clasNa. 130.996 e 130.997 - Inse 8.
achei das A grom en ka Ltda.
venta Ag. Fur Eorschung und PaN° 379 727 - Stern - Soc. Técnica
Fn eenharin e Mrcanlea Stem LItentvcrwertung.
EXPEDIENTE DO DIRETOR D d"
mit a ria - rl. 8
N. 131.032 - Farbenfabrieken
DIVISAO DE MARCAS
7:Prr7±1.
45:._41.Santa mre7inha
e
Rayer Aktiengesellschaft.
R-,
NfPrer-H-9 1nta Tere7Inha LiN.° 131.033. - Hans SchwarzRio, 28 de setembro de 1965
N ,, A' fio O1
kopf.
premier - Ind. de
Notificação
N.° 131.200 - NIonanissariat a
r"lredra, rhu - ra
- ri. 36.
Uma
vez
decorrido
o
piazo
de
reL'Eitergie Atoinique.
No 2 2 9 2 23 - Banda 11”anca ctniso
previsto
Delo
artigo
14
da
Lei
Ns. 132.798 e 132.936 - Rit- n 9 4.048, de 29 de dezembro de 1961 Cmta
eia L t eln.
cl. 48.
ri
2i
ter Company, Inc.
Fall-estai - José
e mais dez dias para eventuais junN." 136.344 - Crown Cork
tadas de recursos e do mesmo não
) 454 elPr,
7:a
R-b! - Per e
se tendo v,dido nenhum interessado
Seal Company, Inc.
N." 157.768 - Nicolino
rães Moreira.
N." 159.495 _. Julio Rejtman.
N.° 159.518 - General Aniline
(Min Corporation.
N." 159.541 - Aries Comércio
e Indústria S. A.
N.° 159.454 - 13ozzano S. • A.
Coinercial, Industrial e Importadora.
Ns 159 547, 159 549, 159.548
e 159.550 - José Alberto da Concalça° Gonçalves.
N.° 159.5N1 - Italplast Indústria d eArtefatos Plásticos Ltda.
N." 135.856 - Dorival Penteado
Ortenblad e Reginaldo Martinez.
N.° 159.536 - Dunlop Ilubber
Company Limited.

Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 do Decreto n9 4.048-61, e mais dez dias
para eventuais juntadas de recunos
e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a êste Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da primeira anuidade dentro
do prazo de sessenta dias na forma
do parágrafo único :do artigo 33 do
Código da Propriedade Industrial,
para que sejam expedidas as cartas
patentes:
Privilegio de Invenção deferido:
N.9 124.781 - Aperfeiçoamentos na
N.° 159.560
embalagem de garrafões - Requerente: Allied Chemical Corporation. Company.

,serão logo expedidos os certificados
abaixo:

Itetau ração de 'processos
N° 403.097 - T. M. N - classe
21 - Trana:.a rransmissévs Macanicas Nac i onais Ltda. - Concedo a

restauração.
Marcas def eria;,s
N9 401.242 - Hepolite - classe 7
- Hepworth & Grandage Limited Com exclu.:ão de ligas e peças fundidas de metal palia uso na fabricação de partes de máquinas de agricultura, de grandes instrumentos
a g rícolas e de tratores agrícolas.

- el. 41.
N9 ,r ,; ao() _ meia - latalb Org.
de Asost,;pr , , e Ind. de BeT'19
'l' . 42.

Nome comercial de ferido
1v) 384 566 - Saberá inclu.s trial e

Imobiliária Mela - Sabirá Ind. e
Imobiliária Ltda. (art. 109 n 9 31.

N." 392.391 -- Euler; S. A. Eli•
atalharia Ind. e Comércio Eineri S A. Engenharia Indústria
e Comercio - Ari, 1(19 n." 2.
N 398.719 - .1ráfica Barthel
ai A. - Grafira• Barthel S. A.
--- Art. 199 n." 2.
N.° 407.087 - Longarinas LonExigépcias
teu Ltda. Longarinas Lonteu
Teprrmiro:s com exigências a cum- Ltda. - Art. 109 ia° 3.
Titulo de estabelecimento de-

N° 412.940 - Serafim Fernandes feridos:
cie Souza.
- Eastman Kodak N 9 421.177 - Editora Tr:anon LI- N. 384.270 - Fornecedora de
mitada.
Materiais de Construção Santo
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Exigéncias
N. 456.137 - Gostoso - Imp.
Antônio - Fornecedora de .Ma- • N.° 454:648 - Santista - Eleteriais de Construção Santo An- trônità Santista Ltda. - Classe Ferreira Nunes Ltda. - Classe TÉlrinoa com exigências a cumprir'
n.° 41.
N9 379.912 - Ind. LUcena Ltda.
tônio Ltda. , - Classes 11 e 16 -- n.° 50.
Art. 117 n.° 1.
N9 390.878 - Ind. e Comércio Lum
N.° 456.209 - Café Bom Gosto
N.° 454.650 - Paulista - Masar
Ltda.
José
Colares
Moreno
Classe
teriais
para
Construção
Paulista
N. 430.845 - Canga - IrmaN9
400.129 - Irmãos Fontes Ltda.
n."
41.
nio de Almeida Monteiro - Clas- Ltda. - Classe 16.
Diversos
N.° 456.318 - Itamarati - Tases 35 e 36 - Art. 117 n." 1.
N.° 455.111 - Bom Sabor - peçaria
Itamarati
Ltda.
Classe
Têrmos aguardando anterioridades:
IV 446.783 - Livraria Pape- Clodoaldo Barbosa Alves - Clas- n.° 40.
N° 381.553 - Emissora de Televisão
larir Escritório Normal - Luiz se 41.
Continental S. A.
N.° 456.390 - Super - Super
Signorelli & .Carvalho - Classes
N.° 455.255 - Catanduva N9 381.555 - Emissora de Televisão
as. 17, 32 e 38 - Art. 117 n.° 1. Molas Progresso Ind. e Com. Ltda. Cia. Industrial de Tintas Verni- Continental S. A.
zes
e
Resinas
Classe
46.
N9 388.289 - Indústrias Metalux
- Classe 21.
Marcas indeferidas:
N.' 456.492 - Recife - Dor- Limitada.
N.° 455.303 - Distdi.tuddora - gival Gonçalves - Classe 41.
N.° 31;.239 - Metocidina - Já
N9 435.050 - Manuel Marques.
Cortume Progresso S. A. - ClasN.° 456.531 - Brasília - ComManeei Didier A•on - Classe 3.
N9 438.759 - Eletrica Central Soc.
panhia Brasília de Papéis Ind. e Limitada.
N.° 349 174 - Quitendinha - se 35.
Comércio e Ind. Cereais Tondela
N.' 455.433 - Luzo 'Brasileira Com. - Classe 38.
N9 450.696 - Bar e Café Dias Leões
N.° 456.722 - Brasília _ Ind. Limitada.
LtdiÁ. - Classe 41.
Padaria e Confeitaria Luzo
de Balas e Chocolates a AmericaN.° 379.998 - Weco - Albert Brasileira Ltda. - Classe 41.
N9 450.899 - Luiz Ribeiro.
na Garibaldi Ltda. - Classe .41.
N9 456.212 - Cocam. Cia. CampiNVexler - Classe 17.
N. 455.541 - Nacional - DesN.° 457.145 - Fine - Fine neira de Café soluvel e Derivados.
N.° 380.174 - Esportiva - tilação Nacional 'Ltda. - Classe I.anches Ferreirinha Ltda. N9 456.662 - Livrobras Comércio
Bela Vista S. A. Produtos Ali- n.° 42.
Classe 41.
de Livros Ltda.
N.°
455.549
Ji.ipura
Friinenticios - Classe 41.
. .
N9 .456.663 - Evirobras Comércio
gorifico Armour do Brasil S. A.
Sinal de propaganda indefeN.° 382 094 - Asmix - Lab. - Classe 46.
de Livros Ltda.
ridos:
N9 456.685 - Exp. e Imp. Vigobras
Licor de Cacau Xavier S. A. N.° 45.5.602 - Café Lagoense N.° 383.373 - Nossa Senhora Sociedade Anônima.
Classe 3.
- Fabio de Andrade Queiroz - Aparecida - Barros Guitte - N9 456.695 - Autobras Comercial e
N.° 382.741 - Discos Cinelan- Classe 41.
Classe 8.
Imp. de Automóveis Ltda.
dia - Distribuidora de Discos CiN.
455.611
Café
Arroio'
N9 436.969 - Mercantil e Ind. BraFrase de propaganda indefenelandia Ltda. - Classe 8 .
sileira/ Meribras Ltda.
Grande - Aldivo V. da Silva &
rida:
Y 384.290 - Bem - Alfredo Cit.,. Ltda. - Classe 41.
N.° 455.144 - Crédito Instan- Expediente da Seção de litterferencia
lionteverde - Classe 6.
Rio, 28 de setembro de1966
N.°
455.612
Café
Saboroso
taneo - A Sensação Modas S. A.
N.° 387.921 - 5 a 2 - Irmãos
- Weisscheimer Irmão S. A. Ind. - Classes 8, 13, 28, 36 e 40.
Marfim; Ferreira - Classe 25.
Uma vez decorrido o prazo de ree Comércio - Classe 41.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
Nome Comercial Indeferidos
N.° 390.313 - Cimac - Comp.
N.° 456.073 - Brasília - Fen9 4.048 de 29 de dezembro de 1961
N9 381.232 - Cereais do Brasil S. e mais 1:tez dias para eventuais junde Materiais de Construção Cimac deração das Cooperativas de ProLtda. - Classe 16.
tadas de recursos, e do mesmo não
dutos de Mate Santa Catarina Lr- A. - Cereais do Brasil S. A.
tendo valido nenhum interessado, seTitulo
de
Estabelecimento
mitada
Classe
41.
N.° 390.594 - ZF - Z. F. do
rão logo expedidos os certificados
Indeferido
Brasil S. A. Fábrica de Engreabaixo:
N. 546.136 - Gsoi-asa - Imp.
N9 384.274 - Alfaiataria Novo
nugens - Classe 6.
Ferreira Nunes Ltda. - Classe Mundo
Marcas Deferidas
- Joaquim Barbosa de CarN° 390.891 -- Ciro - Mune- 11. 0 41.
valho
,classe
33.
349.333
- Trianon, classe 6 N9
sita S. A. - Classe 16.
Fundição Trianon Ltda.
N9 393.304 - Chicle Ping-Porag de
N.° 391.757 - Rege Brill Bola, classe 41 - Cia Brasileira de
Armando Ravanetti - Classe 48.
Novidades Doceiras.
N.° 392.656 - Estado da GuaN9 393.305 - Chicle Ping-Pong de
nabara - Paulo Guedes de OliBola, classe 41 - Cia. Brasileora de
veira - Classe 32.
Novidades Doceiras.
Lei a' 4.506 de 30 de novembro de 1964
No 401.078 - Nossa Terra Revista
N. 392.690 - Galotinha Nacional Agro-Pecuária, classe 32 Irmãos Gaiotto Ltda. - Classe
Reynaldo Amaral Duarte.
Dispõe sôbre o impbsto que recai sôbre as rendas
n.° 42.
N9 410.727 - Londrimar, classe 3
N.° 401.541 - Ducastel - Amae proventos de qualquer natureza
- Distribuidora Londrirnar Ltda.
ro de Souza Carneiro - Classe !
n." 42.
N9 432.584 - Valcomar, classe 1 Divulgação te 929
Indústria Brasileira de Tintas Val
N. 401.949 - Fabiano! - J.
Sociedade Anônima.
R. Geigy S. A. - Classe 3.
2a edição
N9 439.010 - Sputinik, classe 1 António Gomes Pato.
N. 402.083 - Zorro - Elie
PREÇO: Cr$ 250'
Saba - Classe 36.
N9 441.354 - Nazare, classe 41 Panificadora Nazare Ltda.
N.° 402.165 - Tijuca Tijuca
N9 453.216 - Revista Mensal da
Imóveis e Administrações Ltda .
Decreto at 56.86f.
23 de melo de 1965
Produção Industrial, classe 32 - Rey- Classe 16.
naldo Amaral Duarte.
N.° 402.463 - Presidente Aprova e Regulamento para cobrança e fiscalização
Nv 453.228 - Revista Mensal do
Augusto Armando Carezzato Progresso Industrial. classe 32 - Reydo
ImpOsto
de
Renda
Classe 40.
naldo Amaral Duarte.
N9 453.769 - O Mês Industrial,
N.° 402.472 - Resilapa - ReDivulgação a' 939
classe 32 - João Viana Rodrigues. •
s tapa Resíduos Textis Ltda. N9 453.871 - Vertanil, classe 3
Classe 23.
PREÇO: Cr$ 400
J. R. Geigy S. A.
N.° 402.475 - Ridan - Nadir
N9 453.884 - Suplefarm, classe 41
Bichara Chuahy - Classe 36.
- Laboratório Vetifarin Ltda.
't A VENDA
N.° 407.302 - Clarin - Lab.
Sintático Ltda. - Classe 3.
N9 453.987 - Artrocort, classe 3
Na Guanabara
Laboratório Torres S. A.
N.° 442.329
White's - White
N9 454.024 - City-Tax, classe 21
Seção de Vendas: Av. Rodrives Alves, 1
Laboratories Inc. - Classe 3.
City Tax Transportes Ltda.
N.° 451.218 - Panzal - PaniAgência 1: Ministério da Fazenda
N^
454.027 - Marbe, classe 32 -ficadora Fortaleza Ltda. - ClasMarbe Publicidade e Turismo Ltda.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Nernbõlso Postal
se 41.
N.° 454 . 219 -- Alcinne's -N.° 545.567 - Leite de Onça Em Brasilia
Class- 36 - M. Glecia Pereira.
Berocles Tosta - Classe 42.
Na sede do D I . N ,
N." 454 .243 - - Caçula N. 454.636 - Araras - Equise 35 - Org. Caçula de Pneus
pamentos para Escritórios Araras
Ltda.
Ltda. - Classe 17.
n••••n••••
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N. 439.153 - Equiforie - cii se
N.° 441.921 -- Moto Loader N.° 457.610 - Steelmaster - e 48 . - S. A. Moinhos Itio Grau- Classe
J. acedo 5. A. Coai. Int e
shovei
4i
6 - Th i•
Agricultura.
Classe 40 - Steelmaster Interna- denses - Art. 117 n." 1 - Com
Company.
N.9
459.454 - Avcforte exclusão
do
gênero
de
comércio
tional Ltd. - Com exclusão dos
N° 442.119 - Extra Parr
41 - 3. Macedo S. A. Com . e End.
das clases 41, 46 48.
arquivos e fichários.
Classe 42 - Suzana Parreiras de Agricultura.
N.9 459.617 - Prudemino N.° 333.773 - Marlene - Clas- Albuquerque Cava emiti.
N.° 457.733 - Caiana - Classe
4I ltda . Bar e Lanche.. Prudinitii o
Bras a sul
n.° 42 - Irmãos Souza - Sem se 41 - Mercearia Marlene Ltda.
N° 413.307 direito ao uso exclusivo da exClasse 21 - Soc. Brasil Sul de
NP 459..624 - PauPsi a - classe
N.° 402.487 - Colortec
Compan'iia Paulista do Ferro Lii.ata.
pressão Caiam
Classes 11 e 16 - Luiz Fernando Automóveis Ltda.
NP !.59.671 - Tintas Bra
N.° 450.270 - Bebeis - ClasN.° 457.918 - Castalia Modas Nobrega Carneiro, Silvio Balocco,
Cintilante - classe 1 - Elsa Buam
Bebeis
do
BraIndústria de Produtos Quini.t_.es
- Classes 33 e 36 - Emilio Vi- Giovanni Navarro Moro, Ary Al- se 48 - Química
varo Fontenelle, Edith Nobrega sil Ltda.
E. B.
cent Adsuara.
N» 459.674 - Paulista - classe o
Carneiro, Maria de -ourdes CarN.° 450.502 - Edifício AngusPatins: a de Corne, acr
458 399 - Cortinex - Clas- neiro Baloeco e Wilson de Aguiar
Classe
33
Isaac
Serviu.e Admin .stre.,:áo LI lmm.
se 16 - Cortinex Cortinas Ltda. - Com exclusão de género de nePauIrsia N.°
4:r.9.681
nik _ Israel Siehim. •
- Com exclusão de cortinas.
41 -- Comercial Paulista de See . D4 e
gócio relativo a classe 1 e de
N."
450.915
Beijoca
ClasN.° 458.423 - ()iram - Classe acórdo com o art. 117 n.° 1.
Molhadas Ltda.
se 42 - A't • mael Gonçalves Leal,
N.9 459.767 n." 5 - Metalúrgica Oiram Ltda.
N." 454.1)05 - Norte Sn! - 8 -- G. Prata Ar ela. Ltda.
N.° 53.293 - Academia Mineira
N.° 458.435 - S.dias - Classe de Acordeon Mario Mascarenbas Classe 5 - M-talúrg.tica Norte Sul
N2 459.768 - Brasília -- classe
6 -- G. Pinta
Cia Ltda.
n." 21 Tratores e Equipamentos - Classe 33 - Arlete Magalhães S. A.
- Brasilia
Seitas Ltda. - Com exclusão de Voz de Oliveira - Art. 117 n.° 3.
N." 451.831 -- Brasília -- Clas- 31N .9- 45i; .769
Pruta & Cia. Ltda.
alavancas de câmbio.
se 21 -Emp. de Transportes
N. 459.671 - Brastlia - cla-e
N." 453 958 - Orquesira 01h10 E .xpresso n rasi n a Ltda.
1!
(3.
P.ota
Ce. Ltda.
N." 458.498 - llcilex - Classe -- Classe 33 - Giuliano GiusepPe
N .. 455.099
NP 459.772 - Brasília - claata
n." 2 - Pearson S. A. Indústria Bolzoni - Art. 117 n." 1.
- G. Prata
Cia. Ltda.
se 21 - Sociedade Mineira de Aue Comércio.
NP 459. a3 - Brasnia
Inaláveis
Ltda.
IV :rens indeieridas:
- Emitem,; cia Music:), S. A.
N." 458.577 - Brigiiie - ClasN." 455.923 - Cruzeiro N.9 40.181 - $p.cial Scot N."
395
.015
San
Marco
Waldenuro
Barbosa
da
se 32 (lasse 13
Joalheira e . 11clojoa- classe 42 - Dritry's S. A.
' Classe 6 - San Marco Capas ria Cruzeiro Li da.
tat:dora d Prtdatos Ia t ernaciarxs.
Silva.
N. 410.193
'roia -- classe 41
N. 458.697 - Social - Clmse Bananas 1•1
N." 455. 992 L-ré Taquarense - Re untaria Fe.taâ.i. Carvalho.
n." 41 - Geraldo Agostinho Cosia.
N." 393.126 - Campineiro - -- Classe 41 - Os , N aldo Sleffen.
N.9 40,53 -• rtas.-e
N." 4:',7 .438 - itamarati
lu
Comercio e Repre.;entaço,s
N.° 458.988 - Anedotas para Classe 36 - Adelf Weis.
32 -- Livraria Editôra lia- B:usilia Ltda.
Todos - Classe 32 - Nictor
N° 395.318 - Ferronasa - Classe
marrti Ltda.
NOMC comercial indeferido
Chiodi.
- Classe 5 - Ferros Nacionais S. A.
N." 457 664 - Gostoso N." 459.016 - Mucoparina - Ferronasa Laminação Ind. e CoN.° 375.533 -- Modihas Cru/cticr
41 - Matos Canavieira
Cia. do Sul S. A. - Moinhos. Cruzed o
Classe 3 - lamoratório Lutecia mércio.
do Sul S. A.
S. A.
NP 391.2111 - Constiutora 161.4
N." 395.79 4- Presidente VarN." 457.609 - Cruzeiro - ClasN." 459.427 - Mullipor - Clas- gas - Classe 4... - Schenatto
se 30 - Fábricr de Guardas Chu- Ltda. - Ccnstrutora Ibira Ltda
se 10 - Companhia de Produtos Gobbato Lt 'a.
vas e Guardas Sal Cruzeiro Ltda. 'Mulo de estabelecimento indel e; zao
Chimicos In lustriaes 11. Ilamers.
•
N.° 457.751 - Brasília - ClasN.° 459.923 - Carteira de ProrroN.' 396.517 - Diário da Tarde
N." 459.552 - hosana - Clas- - Classe 32 - Em4. Diário da s.. 16 - B rasília Administradora cac de Venda - classe 33 - Banco
Econumico da Bania S. A.
de !moveis Ltda.
se 23 - Tecelagem Rosana Ltda. Tarde 1"
N.' 457. 880 - Brasil - Classe
Engencias
N.' 459.919 - Ilevista Mec niN." 401 .539 - Arfa - Classe n." 46 -- Dislribuitiora Yarit Ltda.
ca Nacional - Classe 32 - SuTemos com exigiadas a CL1Mpl :
n.° 38 - Arfa Papéis e Artefatis
N.° 457.980 - Lorenense NY 254.741 - Predix Engennatia
nesio Dionizio Furtado.
Ltda.
Classe 8 - Refrigeração Lorenen- e Comercio Ltda.
N." 459.939 - Equipav - ClasN. 401.630 - Norsul Riam' esc a1
N." 402.484 - Coloriu' - Clas- , e ida.
ções Ltda.
se 33 - Equipav S. A. PavimenNP
459.166
Limp-o-Mancha
N. 420.837 - Cristalfex
se 1 - Luiz ' Fernando Nobrega classe 46 - Inquisa Indústria Qat.tação Engenharia e Comércio.
r, Comércio de Plásticos Ltda.
Carneiro e 3ilvio Batncen, Gio- mica Santo Antonio S. A.
NP 454.257 - ImobiliárIa Hereu.as
N. 459.971 - Dermhydran - vanni Navarro Moro, Ary Alvaro
N.9 458.184 - Impregráfica Classe 3 - The Purdue Frederick Fontenelle, Edith Nobrega Carnei- classe 38 - Editora Impregráfica Ltda.
Diversos
Company International Inc.
ro. Maria de Lourdes Carneiro Ltda.
NP 458.275 - Magicolor - classe
Termos
aguardando
anterioridaBalocco
e
Wilson
de
Aguiar.
N. 460.002 - Cetfecaton 48 - Gerirnex Indústria e Comércio
des:
S. A.
Classe 3 - E. Merck AktiengeselN.° . 402.519 - Clbrax - ClasNP 458.422 - Brasilia - classe N.0 431.870 - Valeria Primetta
Isehaft.
S. A. Participações Industriais.
se 30 - Indústria de Meias Itau 31 - Corticeira Brasília Ltda.
N.9 453.749 - Ind. À/manha
NP 458.438 - Piracicabana -N." 460.150 Petropasa - S. A.
classe 21 - Cia. Piracicabana de Exata Ltda.
Classe 1 - Jjh u Edward HunN. 9 453.763 - Dino Sibella.
N.- 409.360 - jornal das Mu- Automóveis.
nicutt.
N.9 453.773 - 453.774 - Jovatt,,r
NP 458.564 - Brasilia Capital da
lheres - Classe 32 - Alayde RoCasemiro
Rocha dos Santos.
N." 460.257 - Mousn n I Clas• drigues de Oliveira.
Esperança - clascse 8 - Som In- NP 453.907
- Irmãos Min.ta.•
dústria e Comércio S. A.
se 36 - Cia. Brasileira IthodiaN. 9 458.565 - Parnalba - classe Ltda.
N. 409. a51 - Periodicos Assoceia Fabr:ca íle
NP 459.802 - Industrias Nog-r1
41 - Raimundo Nonato c16 couza
N. 460.338 - Sambura - Clas- ciados - Classe 32 - Prof. Eu- Barros.
Ltda.
genio
Monteiro.
se 32 - Helio .le
Lobo.
N.9 458.753 - Brasília - classe NP 459.907 - 459.908 - Feri a: i
Ltda.
N." 409.590 - Pula Pula - 43 - Rep resentações Brasília Ltda. Propaganda
Nome comercial
rido:
N.9 459.928 - Correntes .tto
N.
458.946
Latino
Americano
Classe 49 - Bentx José Labre JuCaetano S. A.
N." 458 878 -- Su- nior e Edison Manso Gomes Ri- - classe 18 - Soc. Imobiliária de
N.9 460.229 - Tapeçaria r_wier
Desenvolvimento
Latino
Americano
lamerica na de Frio Industrial beiro.
Ltda.
Ltda.
•
.NP 460.-1.•.9 - Dre.)o Importaça.) e
Sul frio - :.:ompanhi SulameriNP 589.989 - Brasília - classe 16
N." 426 036 - Crocodilo - -- Brasília Comercial e Imobiliária Exportação Ltda.
cana de Frio Industrial Sulfrio Importanoia
460.622
N.
Classe 35 Casa de Couros Cro- Ltda.
Art. 109 r. 2.
N. 459.227 - Nosso Café - classe Brasília Ltda.
codilo Ltda.
N.9 460.641 - Venebras Comércio
José Estavas.
N." 460.156 - Distribuidora de
N." 427.202 - Cobral - Clas- 41 -459.310
- Caninha Paranaense e Indústria Ltda.
Publicações Ltda. - DPL - Dis- se 16 - Construtora Brasileira - NP
classe 42 - João Oswaldo tia N.9 466.310 - Friobras Acessórias
tribuidora
Publicações Ltda. Ltda. Cobrai.
rara Refrigeraçao.
Silveira.
N.9 458.193 - Indústria e Comei-- Art. 101) n." 3.
N.°
459.312
Caninha
Uruguai
cio de Madeiras 3. Dip S. A.
N.° 428.287 - TEC - Classe
N.° 460.225 - Manufatura Téc- 0. 0 6 _ Tecfril S. A. Indústria classe 42 - Arlindo Bortolini. classe N.9 458.545 - 158.546 - Ganias
NP 459.394 - Purocaf Gráfica Editora Ltda.
nica de Metais Indústria e Co • e comércio,
41 - Cano Passarella.
N.9 458.713 - Jóias RomIal Limércio Ltda. - Manufatura TécSojapuro
classe
459.414 N." • 431.788 - Embre Empresa 41N.-9 Ourinhos
nica de Metais Indústria e CoIndustrial e Comei- mitada.
N.9 458.806 - 458.807 - Coam';mércio Ltda. _ Art. 109 3. Brasileira de Engenharia - Clas- ciai de Óleos Vegetais S . A.
ll..ram SocieWle BrasP?ira de Condo'
NP
459.415
Sojamisto
ciass6
se 33- Embre Emprêsa Brasileira
teres Elétricos Ltda.
Titulo de estabelecimento de- de Engenraria Ltda.
41 - Ourinhos Industrial e Comer- 68169P - DEI 69P - 9E1 • CP
Óleos Vegetais S. A.
de
ciai
ferido:
N.° 441.714 - Tungcarb NP 459.452 - Suinforte - classe - ,EI' 60, - £E1'60, - ZE16I11, a'N
N. 320.245 - União Mercantil Classe 11 - Tungcarh Ferramen- 41 - J. Macedo S. A. Com . Ind. N. 458- .980 - Arcasa S. A. Adin.
Ind. e Com.
e Agrlmultura.
Brasileira - Classes 1, 3, 41, 40 tas Industriais Ltda.

469.140 — E.141 — 4140.14$ —
.144 — 489.145 —
459.148 —
459.146 —
.144.
459.155 — Emprésa gráfica O
Cruzeiro
N. 454.108 — E. I. A. Equipamentos Industriais Aerotérznicos Limieada.
N.9 454.205 — Inplex Ind. Com . e
Representações Ltda.
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454.21F — Ind. de Calçados
lluperius
N.9 454.232 — Soc. Agrícola e
Comercial Caio L tda.
N. 454.251 -- Casa de Roupas
Braacas Bebé Ltda.
11.9 464.254 — Casa Roney Ltda.
N. 457.960 — 457.962 — Banco
Nacional de Minas Gerais H. A.

9

14.9 458.123 — Cocam Cia.. Campz- N.9 454.007 — 454.009 — Wrons
neira de Café Soluvel e Derivados. & Gasko.
N.9 454.067 — Poliform Indústrt
N.9 458.165 — Publicações Intere Comércio Sociedade Ltda.
nacionais Ltda.
N.9 454.069 — Societe des Usine
N. 453.909 - Bobeta Comercial e
Chimiques Rhône Poulenc.
Agricola Ltda.
N. 454.081 — Inaldo de Lyr
N.9 453.952 — Santos Inhesta.
N. 453.993 — Comércio e Indús- Neves Manta.
N.9 454.102 — County Laborara
tria Irmãos Sahagoff S. A.
N.9 454.001 — Editora Abril Ltda ries Limited.

9

.
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F------1--WA-:RCAS DEPOSITADAS -I
Publicação feita de acórdo tom o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da pubiicae,a,o começara

a oorrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
kiadanal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concetsito do registro requerido

Termo n° 700.804, de 16-7-65
Padaria r Confeitaria Jardim dos Lagos
Ltda.
Ção Paulo

WIDIM DOS'
¡Ind. g28ileira
Classe 41
Para distinguir: Substâncias alimentícias
panificadas notadamente: pães, broas,
biscatos,. bolos, bolachas, balas, doces
e confeitos
Termo n'a' 700.805, de 16-7-65
Adão Pereira dos Santos
São Paulo

TermO

n° 700.807, de 16-7-65
Roberto Itko

São Paula
'ZIR4PICQ
tina. orasileira
elas:. 8
Para distinguir: Aparelhos para fins
úteis, instrumentos científicos e apare,

ranjas; tangerinas me'ancias, pUssegos, estradas de ferro. frigideiras; gancha s,
pêra, maçã e melão
grelhas, garfos, ganchos para aucli os,
gonzos para carruagens: insígnias, 1Termo ri' 700.810, de 16-7-65
nas, lâminas, heoreiros latas de oco;
Tecelagem Asia Indústria e Comércio Jarras machadinhas.
mulas para Poeç4,
Ltda.
molas para veuet:anas martelos , narSão Paulo •
,etas, matrizes, navalhas puas nas ,:egos, parafusos, atroes porta-geio. anseiras. Porta pão, uorta-101as, aaliteir ot,
panelas -oglanas, ralos p ara pias. -a.a..
tes, regadores; serviço' de cisa e za:e,
serras, serrotes sachos secarrolhas. teClasse 2.5
Para distinguir: Tecidos em geral, te souras. ralhe es talhairas toraizes,
cicios para confecções era geral, para zenazes, rrevadeiras telas de arame rorueiras, trin,asa. tubos ,ara encaram-lanas,
tapeN;arias e para artigos de caseis
trilhos sare portas le correr, tm,aa.
mesa: Algodao, alpaca. canhamo, cetiat
vasos, vasilhanies,
:aro& tasemiras, fazendas e tec doa de :.ravessas turibulos
Jen umas
, a em peças, luta. iirsey, linho aylon
Térrno n° 700.814, de 16-7-65
paco-paco. percaline, rami. rayon. seda
natural, tecidos plásticos. tecidos im- PMG Empreendinicntos e Constiuçõel
aimenticios croquetes, compotas. can
Ltda.
iatuan
n. attia.1.9 *OtillltII03 aluam
São Paulo
penmeabilizantes e tecidos de pano COM

ASIA
1:nd. Brasileira

lhos didáticos, aparelhos elétricos em
geral, acessórios de aparelhos elétricos,
aparelhos de alta tensão, anemômetros.
antenas, alto-talantes, acumuladores. aspiradores. aquecedores, bobinas, balcões
4rignrificos, barômetros, batedeiras para liquidas e massas, chaves automáti
cas cruveiros elétricos, câmaras frigorificas, chaves de alavancas, diais, enceradeiras, esterilizadores, ferro elétrico
PROVA. DE 411OR
para solda, fogões e fornos elétricos,
¡Ind. Brasileira
geladeiras, interruptores, liquidificadores. maçaricos, nivela d'água para cale 'vestidos
Classe 47i
deiras, prumos, plugs, pantõmetros, reTênno n° 700.811. de 16-7-65
aistênclaa, registros para vapor, relays,
Para distinguir artigos de toucador e
Indústria e Coperfumarias em geral: Alanscar. água reatores, tomadas, transformadores, ter- Chapéus Conleirópolis
mércio Ltda.
mômetros, telescópios, voltimetros, vál
de beleza, água racial. água de lavanda.
São Paulo
valas de redução e ventiladores
água de colónia. arminhas água de
agua
de
rosas,
água
de
MamTêrmo n° 700.808, de 16-7-65
amima:
Roberto Ifko
ara& matônia perfumada liquida em pó.
CORDEIRONLIS
São Paulo
ma pedraa. pare banho. Prilhantalas
Ind. Brasileira
bandolinas, batons. cosméticos para c
36
Cabelo. pestanas, cílios e bigodes
cravon'. cremes para a pele, carmins
Cheiros ma pastiltuis. em Tabletes, em
lentilhas. em trociscos e ean

cremes para barbear, cremei dental

•
IFEOV
' Ind.. Brasileira'

Classe 8
Acendedores elétricos, alarmes elétricos,

- depilatórios, desodorantes. dissolventes
altofalantes, amperímetros, amplificadoe:séncias. sxtrates, estojos de perfumes
creme para limpeza da pele, e para base res, para rádios, aparelhos de rádio.

de pó de arra:. asmaltes para unhas
eacôvas para de.ntea cabelo. roupas
&os e unhas. fixadores para o cabelo
peatanaa cílios e cagadas. F ivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para usc
de toucador. grasnpos para o cabelo
para maquilagem, lança-pertunies.
ções. liquidas dentitricias em pasta. ar
geléia de petróleo per fumada. lápis
sabão em creme, em elixir f em pó
liquidos para ondulação. Jetalanente
lixas para unhas, laqué. óleos para c

aiapéus
Termo n° 700.812, de 16-7-65
Manoel dos Santos
São Pulo

PANIFICADORA,

aparelhos de televisão, aparelhos de
VINGUALDE
ventilação para edificios, aparelhos elétr cos para banho, aparelhos eletro-diClassa 41
nâmicos, aparelhos para barbear, apa
Pães e bo!os
relros para instalações telefônicas, apa
relhos para ondular e secar cabelos
Termo n° 700.813, de 16-7-65
aparelhos para pasteurização de leite Indurama Indústria Metalúrgica Ltda .
aparelhos para torrar pão, aquecedores
São Paulo
elétricos, spiradores de pó, benjamins.
bobinas elétricas, caixas de derivação
campainhas elétricas, chave elétricas,
cigarras elétr,cas, comutadores, conden
aadores elétricos, conectores , enceradei-

cabelo, pasta e pós para lentes. pertts
coes. petróleo para uso de toucador ras estufas de aquecimento, estufas para
pastas e pó para as unhas. non-poise conservar alimentos, estufas para secar
roupas, ferros elétricos de engomar e
para pó de arroz. papéis perfumadoa
canmiaados. e com pó de arroz pentes de soldar, filtros e metros, hidrômetros.
pomadas perfumadas para o embeleza indicadorea automáticos de nivel dágua
mento da cutia. Doa-pana. pó de instrumentos medidores de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruparroz
tores, irradiadores, lâmpadas, liquidifiTétano o" 700.806. de 16-7-65
cadores , mandletros, microfones, pickEddie Po'o Algaves
ups. p.lhas elétricas, receptores de 01
São Paulo
dio; refigeradores, tomadas, transtorna
dores, válvulas de rádio, válvulas para
aparelhos de televisão, ventiladores e
gg
DE SEU
volt imetros
BAIRRO EM

InErrigteleira

Classe 11
Ferragens. ferramentas de tôda espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado. assadeiras. açu
careiros: brocas, bigornas, baixelas,
bandeias, bacias, baldes, bornbonieres;
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
chaves: cremones. chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas,
- iras de ri. tal para portões, canos de
metal. chaves de fenda. chaves iniba.
cabeções. canecas. copoa, cachepots,
REVISTA
Tèrmo n° 700.809, de 16-7-65
centros de mesa, coqueteletras caixas
Cofrutac — Comércio de Frutas Ciar- para acondicionamento de alimentos.
lariello Ltda.
Classe 32
calderões, caçarolas. chaleiras. &ateiSão Paulo
ras. conchas, condores: distintivos doPara distinguir: Almanaques, agendas
bradiças: enxadas, enxadões. esferas.
anuários álbuns impressos boletins ca.
COFREITIC
-naates esguichos. enfeites para arreios
táloges edições impressas. .evistas
Ind.
Brasileira
.stribos esferas para arreios. esaarraOcas .-Pe p ublicidades. Pro g ramas radio
"eof as formões. toices. ferro sisra cortar
Classe 41
fônicos rádio-televisionados. peças tea
reais e cifienintonráficas, programas ctr Abacates, abacaxis, bananas, caqui, caju, :aram ferrolhos, facas, facões fecha.
duras, terso cotrawn a carvão, Fruteiras
CerlSer
carambolas, figos, . manga; mamão; la- ! funis. fôrmas para doces, freios para

co nio

EI/PLAN •
ORCO' ZAÇIO E
PLLNEJA.LIENTO —
ENGENHEIROS —
*ECONOMISTAS
CONSULTORES

Classe 33
Planejamento, engenharia, contabilidade e consultas

Termo n° 704.815, de 16-7-65—
'

Lima 121..-iro

Ltda.

São Paulo

MALURIA DALVA

cl 1,5e 36
Confecções
Térmo o° 700.816. de 16-7.65'
Confecções Mesura Laki.

São Paulo

CAMPING
Ind. Brasileira
Classe 36

Para .distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas. anáguas. blusas,
botas. botinas. blusões, boinas. baba(touros, bonés, capacetes , cartolas carapuças, casacão, coletes. capas chaies,

cachecols, calçados. chapéus. cintos,
cintas. combinações. cor p inhos calças
de senhoras e de crianças, calções calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. crieiros.
Pele, fantasias- fardas sara maittres cs.
rcas, lo g os de lingerie. laquetas. 'adues,
!estiais fraldas, galochas gravatas cor.
luvas, ligas, lenços. rnantõs meias.
IttalóS mantas. mandrião, mantilha, na.
letós. palas, penhoar. oulover, o-lerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas puregalos,
quimano*,
nhoa. Perneiras.
robe de chambre, roupão sobretudos,
suaoens6rios. saldas le banho. sandá'ias,
sueteres, shorts. sungas atolas ou slacks,
ruler. toucas, turbantes. ternos, uniformei e vestidos
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MARCAS

DEPOSITADAS

1

Publicação feita de J....ardo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o (1. 1a.,:imento do pedido. Durante esse prazo poderão apresente' suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial agnéles ,que se julgarem prejudicados som a concessão do registre, raquerido
I a mo n° 700.817, de 16-7-65

P aciio Pousada Gomes
São Paulo
CONFECÇ?JES
L'AR'[ 13F.L

Classe 43
distinguir: Aguas gazosas
ciais, beZ-ii::.;is espumantes sim á'eool,
gazosa. refrescos. soda, suco de frutas
e xaropes
Para

Classe

el

Alcachofras, aletria, alho. a:;pargas

sçúcar alimentos paar animais amido
Sh
zmeixas, amendoim araruta
Para distinguir: Artigos de ves-uartos
azeite. azei
e roupa, renas em geral: Agasalhos irroz. atum, avela avelãs,batatas.
baias
a, curais a nercatas. anáguas, blusas lanas. banha oacaihau.
horas normas. blusõi s. aoinas Pana J'SC Oitos Poinbons. bolachas 'aaunitha
jate, cgr p ó e em grão, camarão. canela
•
ros -`011E. :5 capacetes cartolas cara
ouças casar ao. coletes, ca pas, ,,aaí:..a .111 pau e em pó, cacau. carnes. cha
au,ndos e hapeus. caiu- :arame los. chocolates. confeitos. cravo.
C. hecois
:e reais. coi.dnho. creme de leite cremes
mimis combinações- corpinhos caa;a. alimenticios
croquetes, compotas. caro
• senloras e de crianças. calções, cal
. : ca coalhada. castanha. cebola. cond,ças
.2amtsas.
camisolas. camisetas -centos
p ara alimentos, ,olorantes
cue,as. ceroulas, colarinhoa cueiros
dendê. doces doces de tru
pai fantasias. fardas para reditares, et> ,Aouriços,
as espinatre essencias alimentares ex,.
iecpais tra mis galochas gravatas, gor uadas. ervilhas enxovas. extrato de to
ros. uo 'io de :tigelas, iamairas
farinhas alimenticlas ta vas. !é
luvas ligas leflt;O:. , IlailtjA meias mate
.mas. flocos tareto. fermentos. feijão
tr,-ezeis mantas mandrião. mann:mis. pa
A;10,s. trios, truta: secas naturais e cria,
k reis od las .aenhoeu puloYer reierinai
.alizadas; gricose guina de mascar, go*
- pcugas ponches aolainas, pijamas ou furas
grânulos. grão de bico. gelatin:
nhos. perneiras. quinionos regalo amabada. geléias, herva doce herve
robe de chambre. roupão, sobretudos
mate. hortaliças, lagostas, lingcas leite
sus pensórios. saictas de banho. sanclá'ins zondensado, leite em pó. legumes
etc
mete-es. shorts. sungas. stolas ou slacks onserva, lentilhas. linguiça. ¡ouro. mas
Mler, toucas turbantes ternos. uni
!as alimentícias. mariscos, nanteiga
formes e vestidos
margarina. marmelada. macarrão, mas
sa de tomate. mel e melado, mate, mas
Termo n 5 700.818 de 16-7-65
Berfrani S. A. Indústria e Comérc.° sae para mingaus, molhos moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. ao.
de Lanchas
zcs; óleos comestíveis. ostras, 0V3'1,
São Paulo

rotS. Pia0S, primes, pimenta, pós para
pumins. pickles, peixes, presuntos. pa6S. Pe tif - Pois, ustilhas. p izzas. Judias:

Termo n . ° 700:825, de 16-7-1965
Indústria e Co,ércio Apóstolo Ltda.
Sã() P,uuio

Termo n. 9 700.832, de 15 -7- 1965
Messora Rodolfo
Minas Gerais

'APOSTOLO
• Ind. brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Têrnio n.° 700.826, de 16-7-1965
Miguel Barbieri
s;
Paido

EDIFICIOS

,

FABRICA SE LATICIN1OS DE

INTER PRIa AS
Sa0 V icente —

MESSORA R000LF0

Gt.“

Est. de S.Paulo

Classe: 33 c 50
Titulo de Estabelecimento
_ .
Termo n.5 700.827, de 16-7-1r65
Refrigeração Itã Ltda

Ind. jrasileira
Classe 8
Aparelhos refrigeradores, balcões
frigoríficos e geladeiras
Termo n.° 700.828, de 16-7-1965
"Zuza - Indústria e Comércio de
Detergentes Ltda.
São Paulo

Classe 41
Queijo com leite pasteurizado
Termo n.° 700.833, de 16-7-1965 Bar e Restaurante "Srtubal" Ltda
São Paulo

44SETUBALs
IND. BRASILEIRA
Classe II

Ateoduitras, aletria, alho. aspargos
açãcar, alimentos paar animais. emule
,tueijos. rações °alanceadas ()ara ammnêndoas. ameixas, amendoim araruta
.112uS, requeijões, SaL sagu. sardinha,
arroz, atum, aveia. avelãs. azeite, azei
sanduiches. salsichas. salames. ,i,,pas
tonas. banha. bacalhau, batatas. bala
,atadas, sorvetes, sucos de tomates e C(
I,iscoitos. bombons. bolachas. baunilha
frutas; torradas, tapioca, tdmaras. talha
:afé em pó -e em grão. camarão. canela
IND. BRASILEIRA
dm tremoços, tortas, tortas para
am pau e em p45. cacau. carnes. chi
alento de animais e aves. torrões,
caramelos. chocolates. conteitoa crave
toucinho e vinagre
cereais. cominho. creme de leite. cremo
Min:cadeias croquetes, compotas. cae
Classt 50
Termo n.° 700.823, de 16-7-1965
aia, coalhada. castanha. cebola. condi
Para distinguir impressos em geral
Importadora e Imobiliária joame
alento/ para alimentos, coinrantes
Termo n 9 700.819, de 16-7-65.
São Paulo
chouriços. dendê. doces. doces de Ira
Classe
46
.
Bertram S. A. Indústria e Comércio
taa. espinafre, essências alimentares, em
de Lanchas
Detergentes, sabão comum, preparações Dadas. ervilhas. eaxovas. extrato de to
O it /I E
São Paulo
químicas para lavanderia e preparações mate. Farinhas alimenticias. • tavas. fé
Ind. Brasileira
para conservar e polir
=Ias. flocos, farej o. fermentos. fellao
figos, frios, frutas sècas naturais e aia
Classe 16
Termo
n.°
700.829,
de
16-7-1965
BERTRAM S.A. INDÚSTRIA E
talizadas: gricose. goma de mascar, gor
Rep
—
Tex
Ltda.
Artigos da classe
/uras granulos, grão de bico, gelatina
COMÉRCIO DE LANCHAS
São Paulo
- -n.• 700.824, de 16-7-1965
aolabada, geléias. herva doce. bere:
—Termo
mate, hortaliças. !apostas linacas
Indústria e Comércio ApAstolo Ltda.
Nona- s nne reja)
RL1) - TEX
condensado. leite em põ, legumes ao
São Paulo
conserva, lentilhas. linguiça. louro. luas
Termos ns 700.820 a 700-.822, -deClasse 6
fés &Mentidas. mariscos. manteiga
1 6-7-65
margarina, marmelada macarrão mas
Acessórios, artigos, aparelhos e
Produtos Alimenticios "Marib" Ltda.
481 de tomate. mel melado. mate. mas
máquinas texteis
sais para mingaus. riso!hos molusco,
Termos na, 700.830' e 700.831, de
mostnrda, mortadela. nós moscaria no
MÁRILI
16-7-1965
tes. óleos comestiveis, ostras. aval
Marcos Estanislan do Amaral
Jaca. oiaos. priinés pimenta. oós Dar.
/NDUSTRI A BRASILEIRA
landins. Dickles peixes. presuntos, pa
São Paulr

BERTRAM

Classe 42
Para distinguir; Aguardentes *aperitivos aniz. bitter. brandy, conhaque, cer,
veias feri," genebra. gin. kumel,
res nectar. punch. pimpermint. rhum,
•
dd trutas sem álcool vinhos vermuth vinhos espumantes. vinhos
quinados e vr h y

CIFRA

oetit-pois. ostilhas. pizzas. pudins
rações nalanceailas ' ara ani
mim,. requeijões. sal saga mrdinhal

2ueiios.

iancluiches. salsichas, salames copas en

Classe 36
Insígnia comercial

'eiradas. norvoes socos de tomates e .44'
Classe 33
frutas: torradas tapioca, tâmaras talha
Financiamentos- créditos e investimento, -int tremoços tortas tortas rara ah
Classe 50
mento de snimais e aves, forró.*
toucinho , v;r1,-far,.
Lpressos em geral
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Termo n.s 700.847, ae 16-7-1965
receptores de televisão: dispositivos paAristires Georges Binios
ra vulcanização de pneumáticos, lâmSão Paulo
padas para televisão e lâmpadas elétricas. tubos ou válvulas a vácuo para
rádio e lâmpadas de televisão, tonógra.
yOLTA AO ESPAÇO
elétricos, combinações de rádio te
Ind.
Brasileita
.13AZAR DAS TINTAS" fos
levisão, tonograto, tomadas, soquetes.
IND. BRASILEIRA
plugs, espelhos de plástico para eletriClasse 3(3
cidade, fios elétricos, chaves elétricas.
Pare
distinguir:
Artigos de vestuários
interruptores, chaves de tomadas. fusi
Classe 1
.roispas feitas em geral: Agasalhos
Comércio por atacado e varejo de ticltas vel, pinos para tomadas e campainhas aventais. alparcatas. anáguas. alusas
elétricas
em pó e preparadas e artigos para
botas, botinas. blusões, boinas, baha.
pisotres em gerai
louros. bonés, capacetes. cartolas. cara
Termo n.° 700.837, de 16-7-1965
- - -ouças. casação. coletes. capas, chaias
Termo n .° 700.835, de 16-7-1965
Mecânica São Francisco Ltda.
cachecols. calçados. chapéus, cintos
Davi Szwarctuch
São Paulo
+
cintas. combinações. carpinhos. calças
São Paulo
ia senhoras e de crianças. calções. ca .
ças. camisas, camisolas, camisetas
.10 FRANCISCO
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
PDVARITSCDEigh
In Brasileira
salas. casacos. cl:nelos, domunós . echar.
pez fantasias, farias para militares. co.
Classe 6
legiais. traldas. galochas, gravatas. gor
Máquinas e suas partes integrantes, não luvas, ligas, lenços. mantõs. meias
incluídas em outras classes
maiôs. mantas, mandrião. marulhas. pa .
roa logos de brigaria. laquetas.
Termo n.° 700.838, de 16-7-1965
.ettis. palas. penhoar, putover. pelerinas
"Edinro" — Editóra e Publicidade
peugas. ponches, polainas. pilamas. pu.
Limitada
nhos. perneiras, .quarnonos, regalos
São Paulo
rebe de chambre. roupa°. sobretudos
ss spensérios. saldas de banho. sandálias
EDINCO
sue teres, shorts. sungas. atolas ou slacks
Classe 32
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni,
Para distinguir: Álbuns, anuncios em
Classe 32
formes e vestidos
geral e especialmente em televisão: bro.
Livros, revistas, jornais e folsetos
churas. catálogos, folhetos, impressos
Ter,o n .° 700.848, de 16-7-1965
Termo n.9 700.843, de 16-7-1965—
em geral. {ornais, livros impressos, paOrgan:zação Roma Imóveis e
E,hloc — Artefatos e Blocos de
péis de música e outros papéis impresContabilirade Ltda.
Concreto
Ltda.
cinematográficas,
peças
teasos peças
São Paulo
São
Paulo
trais, peças de televisão, programas radiofônicos, programas de cinema, proSMDLO
ROMA
gramas de televisão, propaganda em
,Ind. brasileira
- Ind. brasileira
geral, propaganda radiofônica, em tele
s....iasse 17
visão, em tornais, publicações em gera,
Bacias de latrinas, bidês, banheiras.
Clasot 50
e revistas
Impresso para uso da fim,.
fossas, pias, urinóis e vasos
Termo n. 0 700.836. de 16-7-1965
Tèrmo n.c 700.844 de 16-7-1965
Termo n. 9 700.849, de 16-7-1965
Realista Stereo Ltda
Perimes Auto Peças Ltda,
Esnisloc — Arte fatos t Blocos de
São Paulo
São Paulo
Concreto Ltda.
Termo n.9 700.834, de 16-7-1965
Bazar das Tintas Ltda
São Paulo

S5o Paulo

"R EALISTA!'
NO. BRASILEIRA
Classe 8
Para clistlaguir: Carregadores de bateria, automático, bobinas de reatância.
soldadores de resistência elétrica, fonte
de corrente de aquecimento por indu
voltagem, tubos ou válvulas. retificado.
'as, válvulas, pilhas, foto-etc-tricas,' artigos, acessórios e equipamentos fotográficos, a saber, equipamento tosoflash, inclusive lâmpadas "foto-flash"
e refletores para as mesmas. unidades
'ornecedoras de torça para toto-flash
e meios de controlar correntes do foto.
flash, altímetros, calibradores de alti.
metros. precipadores .de poeira. fontes
de. corrente aleiro-estática, osciloscópios
de alta velocidade, statemas de comunicação por micro ondas, máquinas testa
dosas de fadiga ou cansaço, operadas.
eietromagnéticamente, antenas de rádio
tampadas de painel de rádio transmissores de rádio, receptores de rádio, dia
positivos receptores e transmissores .de
radio . radia transmissores de televisão.

r:LOC —
ART DS ATOS 1

ine'Ègàttleira

des, varetas de controle cic atuaaaor
acelerador, tróleis troleibus
carros, tofetes p ara cari os
Térmo n.c 7(-10
1965
L11111//1/

S;,0 Paulo

LUI:ON
Ind. brasileira
CioN, •
AÇO en 13 , um, aço or., parado

doce, aço

para tipos aço hal litio).
narcialmente trabalhado. aço piN
Teimado. bronze; bronze em bruto ,n
trabsilliado,
bronze
.I•
oarcialmente
manganês, bronze erh pó, bronze
barra, em tio. catimbo era bruto ou
parcialmente p reparado . cimento »otã:lco, cobalto bruto ..1.1 par._ ¡Mim me
couraças. estaill.o bruto ou
parcialmente trabalhado. iene em Firmo,
arn barra, ferro manganês, ferre velho,
gusa em bruto ou parcialmente trai'aihado. gusa temperado. gusa maleavel,

laminas de metal, lata em tólha,
em tólha. latão em chapas, iatãe em
vergai hões, liga metálica, I anal: ias,
magnésio. manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados . aletais etn massa. metais CStiàfilpx-'39,
metais para solda. fiquei, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em
Termo n.° 700.851, de 16-7-1965
. .. .:t.permercado Nossa Senbura de
Fátima Ltda.
São Paulo

•

40SSA SENHORA*
DE FATIMA,
Ind, 13rasile3.ra'
Á: 50

r s
para uso da firma
—
Termo n.° 700.852, de 16-7-1965
Cobrinco — Consórcio Brasileiro de
Interckivo Comtrcial Ltda.
Sas-, Paulo
IMp es aS

COBRINCO
Ind.

BLOCOS DE
CONCRETO LTDA. •

Classe 21
Classe 50
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Impressos para uso da firmh
integrantes: Aros para bibicletas. autoNome Come,.e;1
moveis auto-caminhões, aviões, amor.
Termo n.° 70..854, de 16-7-1965 —
Termo n.° 700.845, de 16-7-1965
David Bernardo de Souza
tecedores, alavancas de câmbio, braços
Proalec S.A. Promotora de Democra- breques,- braços para vraculos.
São Paulo
tização de Capitais
csrrinhos de mão e carretas. camiSão Paulo
ESCRITORIO
nhonetes., carros aaibulantes, caminhões
DAVI/UR DE
sarros,
tratores,
carros-berços,
carros.
PRODEC
CONTABILIDADE
tanque., carros-irri g adores, carros. car
Ind. brasileira
roças. carocerias. C %%sia, chapas cirClasses: 33 e 50
Classe ad
culares para veiculas ecbos de velculm
escrever
.sa5
de
..
Contabilidade. administração de bens.
Para ser usada em impressos, tapumes, carrinhos para 024u
corrediços, para veiculas, direção, dasfi assuntos fiscais e impressos i ara uso da
propaganda e anúncios
guieiras, estribos, escadas rolantes, e!,
firma
Termo n.° 700.846, de 16-7-1965
vadores para passageiros e para carga
firma
7 ."'so .853. de 16-7-1965 Proda a S.A. Promotora de Democra- engates para carros eixos de direção
tização de Capitais
freios. fronteiras para veículos, guidãe Parati:1 Verrainentaria de Prei.isão Lida.
Paalo
Sãe Paulo
locomotivas, lanchas, motociclos. molas
motocicletas. inotocargas. moto furgões
PRODEC S.A.
PETÀCA
manivelas, navios. ónibus. para-choques
PROMOTORA DE
Ind. Brasileira
para-lamas, para-brisas, pedais, pantbes
DEMOCRATIZAÇIO
res'ass par bicicletas, raios para bicicle
DE- CAPITAIS
elilbe 11
tas, reboques, radiadores para veículos
rodas para veiculas. selins. tricicles. ti. Para distinguim ferragens e serranientaist
rantes para veiculos vagar, apicais', Alieateos alavam 'it.', arruela
Nome Comerdial
•••
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~ma
argolas, aldraves, armações de meta, raa, prendedores de papel, suportes solantes, caibros, caixilhos; colunas,
torniquetes e tubos de expansão
chapas para coberturas, caixas dagua
abrakar as de latas arame, aparelros de
caixas para coberturas, caixas clágua
chá e café, assadeiras, açucareiros. apafarmo n.° 700.855, dt 16-7-1955
caixas de descarga para eixos, edifica.
relhos para lavatórios, arandelas, ares"Rumyvera" — Eminresa de
çõea premoldadas. estugue. etnulsoo de
tas, aros, ahnofadrises, amoladores,
Pubacidade Ltda.
',ase asfalaco, estacas. esquadrias. estruamoladores de ferramentas, alças para
São Paulo
!uras metálicas para construções, lameancinhos, brocas, bigornas, baixelas
las de matai, ladrilhos, lambris. luvas
bandejas, bacias, mombomeres baldes
le sunçâo, lages, lageotas, material tioborboletas. batarias. bases de metal braROMYVERA
ante contra trio e calor, manilhas, mas
çadeira:a bales. bisagra buchas. baSoha
1 Ind. brasileira'
ias para revestimentos de paredes, uma
para tacass baterias de casinha, colhe.
Jeiras para con.tru,,des. mosaicos, pra
res de pedreiros, cadeados correntes caClasse 32
bides, chaves de parafusos. conexões Para distinguir: Albuns, almanaques. lutos de base as4áltico. produtos para
para encanamentos caixas de metal para anuários, boletins, catálogos, jornais. tornar unperineabilizantes as argamas
portães, colunas, canos, chaves de fen- livros, peças teatrasi e c.nematográacas. sas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
da. chaves inglesas, cabeções, canecas, porgramas de rádio e televisão, pubh- gulho, produtos betuminosos. impermea
oilizaates liquidas ou sob outras formas
copos. cachepots centro de mesa co.
cações e revistas
— p ara revestimentos e outros como nas
qu.aeleiras, caixas para condimento de
construções, persianas. placas para pa.
Termo n.° 700.857, de 16-7-1965
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaroAntonio Carlos Farias Pedrosa
Jimentaçâo. aças ornamentais de talas, chaleiras, cafeteiras conchas coa,
mento ou gesso ara tetos e paredes
São Paulo
dores, cuscuseiros, cabides de meta,
idpel para forrar casas, massas anh
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
-cicios para uso nas construções, par
cantoneiras, chaveiros, canivet-s cha4uetas, portas, portões, pisos, soleiras
ARCO
venas, cremones. cadinros crivos, aliara
para portas, tijolos tubos de eoncreto
'ARQUITETURAS
fradores, cassinetes, cabos, chaves cha
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan
CONSTRUCOES
y es para porcas circulares chaves ror
atlas de cimento, vigas, vigamentos quimatrica, correntes. para chaves, cot
vitrais
Classe 33
trates. chavas para porcas, distintivos
Arquitetura e construções
dobradiças, descanço para talheres, pra,
Termo n.° 700.863 de 16-7-1965
tos e copos, enxadas, esferas, afagues,
Mercearia Aurora Ltda.
Termo nr° 700.858, de 16-7-1965
enfeites de metal, estribos, espátulas
São Paulo
Antonio Riotto
estojos de metal para carimbos, eixos
São Paulo
expandidos para tubos, estruturas aletálicas, escarradeiras, espremedores, aspu;
madeiras, formões. foices, 'erro para
cortar capim, trerolhos, facas, tacões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
Classe 33
;doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furadora& ferramentas cortantes
Auto escola
ou perfurantes . para marceneiros. tachas
Teimo n.° 700.859, de 16-7-1965
de metei. Ferraduras, forminhas, fitas
Classe 41
Ayuch Amar
de aço, ganchos, ouarnições de metal.
Arroz, leilão e cereais
São Paulo
garfos, ganchos para quadros, grampos
Termo n.o 700.864, de 16-7-1965
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
Publitrônica — Promoções e
gonzos, grosas, garrafas, ilhose& joeZAACT1
Publicidade Ltda.
para emendas de correias, grades para
São Paulo
lhos, Jarros limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaClasse 36
dinhas, molas para portas, martelos
Confecções
marre tas, matrizes, marmitas maçanetas
Ter,o
n.°
700.860.
de 16-7-1965
mossas, machetes, mantegueiras malhos
AcItonio Vida!
navalhas, nipes. pcas. pás, picaretas
São Paulo
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão.
'ND BRASILEIRA
porta-jóias, paliteiros, panelas puxado
BAZA„R AGUA RAZ&
res, p lacas, pregadores, porta-esponjas
Classe 32
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
Para distinguir: jornais, revistas e pu
pires pinças, panelões, porta - copos r
Classes: 12 t 36
garrafas, passadores de roupa. presiblicações em geral álbuns programas
Botoões e alfinetes e confecções
lhas. rastelos roldanas, ralos, regadores
rachofõnicos. peças teatrais e dnematoTermos ns. 700.861 e 700.862, - ria
gráficas. a saber: albuns. ,canais pu.
rebites, reduções, recipientes de metal.
16-7-1965
rodízios, roscas de aço inoxidável, reblicações em geral. programas radiola
Nicolas Haikar
nicas, programas teievisionandos peças
gistros de aço inoxidável registros.
São Paulo
teatrais e cinematográficas -avistas
terras, serrotes, sifões. saleiros. sacarna
._
lhaa torquezes, trintas tubos subula
Tanno n.° 700.865, de 16-7-1965
çaas, arnpões, travadeiras telas de
Agi-ncia de Seguros Prtcisão Ltda.
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
São Paulo
trancas, tramelas, talherea talhadeiras
tampas para panelas e caldeirbes terClasse 50
rinas. tachas, trans de casinha, torra- Impressos, cartas, envelopes, recibos,
deiras. orinóis, vasos, vasilhames ver
duplicatas, faturas, cartões comerciais t
gas. mandril de expansao, freta de
de visitas
fretar, guia de fremi de chanfrar
Classe lb
ventosas, maletas, baus para sacos de Para dlatIngYs:
Materiais para constru
IND. BRASILEIRA
viagem, para pastas, balmazea anatos çõese decoraçaes: Argamassas. argila
para estofos. colchetes para malas, cra areia. azulejos. patentes balaustres. hlo
vos enfeites fecho para pastas e para coo de cimento bloros para pavimenta
Classc 50
malas, passadores de correias, pontal ção, calhas cimento, cal. cré chapas
Impressos e ing,:ral

E

4uTo Wou,
itfrERLAGOS

coN9cps

PUBLITRÔNICA

Termo n.° 700.866, de 16-7-1965
Distribuidora Telespettker Ltda..
São Paulo
'

TE LE SPEADER

ind.

lira

Bileirs

Classe 8
Aparelhos elétricos e letrônicos, rádios,
rádios transistorizados, aparelhos de ttlevisão, fonúgralos, aparelros eletro.
domesti.cos em geral
Têrmo n.° 700.867 de 16-7-1965
Panificadora Jardim São Vicente Ltda.
São Paulo

JARDIM

vicErns

Ind. Brasileira'
Classe 91
Substâncias ali,enticias panificadas. notadamente: pães, broas, biscoitos, bolachas, roscas bõlos, doces e confeitos
Termo n.° 700.868 dt 16-7-1965

Katia S.A. — Administraçbo e
Participações
São Paulo

KA T IA

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Para distinguir: impressos em geral.
anúncios impressos, ações, apólices. lata
!hetes, bilhetes de sorteio, cheques. cartões comrciais e de visitas, duplicatas.
debentures, envelopes, taturas, folhinhas,
letras de câmbio, notas fiscais, notas

promissórias, papeis de correspondência.
passagens publicidade e propaganda eta
geral, recibos
Tarmo n-0 700.869. de 16-7-1965
Katia S.A. — Administraçbo e
Participa çães
São Paulo

KATIA

S.A - ADMINISTRA

ÇAO E PART ICI PAÇOES

Nome Lomercial
Termo n. 700.871, de 16-7-1965
Kuston — Representações Comércio e
Indústria Ltda.

São Paulo

BOVEBDAS
Industria Brasileira

PRECISÃO

Clas.t 40
Mi'veis

arr,'I.ito mi,

netai
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Tèrmo n.° 700.870, de 16-7-1965
Posto Freio de Prata Ltda
São Paulo

FREIO DE PRATA
'Ind. Brasileira
Classe 31
Lonas para freios de automóveis
—Termo n.° 700.872, de 16-7-1965
Woman's Boutique Ltda.
São Paulo

WOUN'S
Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos de vestuário em geral
Termo ri.° 770.873, de 16-7-65
Mercearia Casa R Ltda.
São Paulo

Ir' CASA R
Ind. Brasileira'
Classe 41
Produtos alimenticios em geral
Têrmo n. 9 700.874, de 16-7 65
AMP Incorporated
Esdos Unidos da A a,éri

Termo n.° 700.878, de 16-7-65
Cofrauto — Cofres e Travas Para
Autos Ltda.
Guanabara

COFRAUTO COFRES
E TRAVAS PARA
AUTOS LTDA.
Nome comercial
Termos ns. 700.879 e 700.880, de
16-7-65
Rodrigues Es Cia.
Paraná

RODISTIL
jndústria
Classe 23
Para assinalar e distinguir genericamen
te os artigos da dilS8C. a sab.na Teci
dos em gera'
Classe 36
Para assinalar e cistinguir genérica
mç ate os artigos da classe, a sabeiArtigos de vest atido de tõda sorte
inclusive de esporte e para crianças
Ti2-rmo nY 700.881, de 16 - 7 - 65
Transportadora Guarapuava Ltda.
Paraná

C'asse 8
Capacitores e condensadores elétr;:o3;
iso l adores elétricos de toods os tipos:
dispositivos de núcleo maqntic de aberturas múltplas: indicadores e l étricos luminosos; mpadas elètricas: transformadores elétricos: moduladores eltricos;
enataria eltrico para instalações de fôrça: sistemas elétricos de programação
Termo n. 9 700.875. de .16-7-65
Société Industrielle Pour La Fabrication
)
Des A n tibiot iques ( S
França

NUBARENE
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica usada
no tratamento das insônias diversas z
das manifestações de nervosismo
Termo ri.' 700.876, de 16-7-65
Cofrauto — Cofres e Travas Para
Autos Ltda.
Guanabara

COFRAUTO
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Cofres

Ci-..ssr 21
com segredo para porta
de automóveis

ILI va.i

c/uidos em outras classes: Arruelas, ar
golas. amortecedores. assentos para ca.
deiras. borrachas para atroa, patentes 1.
cotre, buchas de estabilizado, bis,...
buchas para ¡tutelo. batente de porta
patente de chassis, bicos para mamada
ras. braçadeiras, bocais, bases para te.
letones, porrachas para carrinhos turiris
inala, borracha para amortecedores
bainhas de borracha Para redeas. cochirr
de motor. câmaras de ar. chupetas. cor
dbes massiços de borracha, cabos para
terrarnentas. chuveiros. calzos de bor
racha. chapas e centros de mesa. cor.
das de borracha. cápsulas de borracha
para centro de mesa. calços de borra
cha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras. desentupideiras
discos de. mesa. descanso .sara pratos
encostos. êmbolos esguichos. estrados
espontas de borracha em guebraiacto
para torneiras. de borracha lisos
fôrmas de borracha guarnições para
trienais. guarnições de borracha para
automóveis. guarnições p
ara veiculas
lancheiras coara escolares laminas de
borracha para degraus. iistas de borra
cha para janelas e para °urras iençóo
de borracha. manoplas. maçanetas oro
retorea para nara-lanias. morateres dr
para-choques. Dedal do aceleri-dor pe
dal de parti da Deras Dara boinas
pratinhos pneumáticos nanas de bor
-acha para bengalas e muletas roda,
massiças. rodízios. revestimentos dc
borracha. rodas de burraC•.e oara mó-

r ate hortaliças. lagostas :taquara leite,
u. ndensado. leite em pó, iguaies
a,naerva. lentilhas. linguiça. ouro: atassas alitnentimas mariscos inanre,ça
ndrgarina marmelada. in..aarrs, massei de tomate, mel e melad, .fiate, masais para mingaus, molhos.
nostarda. mortadela: nós au.sscada notes óleos comestíveis. astras aval;
Ae r. patos. pralines. pimenta pós a-ra
p udins. pickles. peixes Dresuntos na.
petir - pois p astilhas pli:zats ou 1."
aliados. rações sialancc.das sara • *ai-riais. rtgitetiões sal. sa :pá sardinhas,
sanduiches. salsichas. saras, ;opas eri:aradas sorvetes. sinos de omate e k
tratas: torradas tapioca tâmaras talha.
ias tremoços. tortas to •- • as para 411.
mento de animai, e aves rorrAes, tonelcinho: vinagre

veis. sanfonas de vacu ° sl: portes de

Classe 12

Siscoitos, bombons. bolachas, baunilha;
cate ma pó e em grão. camarão. canela
-m pau e em pó. cacau. carnes,
:maneios chocolates, confeitos. crava,
aireata. cominho, creme de leite. cremes
alimenticios. croquetes. compotas. cangica. coalhadas, castanha. ceda. condimentais para aliraentos. colorantes.
zhouriços, dendê. &Seca. Jóces de trutas espinatre, essências alimentares empadas. ervilhas. enicovas extrato de romate. farinhas alimentícias favas. te.
:alas flocos, tareio. fermentos trigo,
figos. frios, frutas sècas. naturais e aatahzadas, glicose, goma de . nascar. gorduras, grânulos g rão de hico
;Riabada. geléias, herva luce herva

motor sapatas do pedal de breque. se. Para distinguir: Aguardai-ires. aperinsemhaio e isolador. suportes, S enl i - vos. anis. bitter, F.irandy conhaque. cerTransportadora
pneumáticos. suportes de cambio. san. ceiam ternet. genebra. gin kumel
nectaf. puimch. pimperrritnt. 01•/(L,
l'onhs de partida. saltos, solas e solados
Guarapuava
de borracha, surdinas de lsorracha para sucos de trutas em álcool, vinhos. veraplicação aos. fios teliaráficris e telefó- i muth, vinhos espumantes vinhos quiClasse 33
nados. whisky
nicos. trava dores de ,aoir .a tigelas
Titulo
Classe 43
tubos tampas de borracha para conta
Teimo n. 9 700.882, de 16-7-65
gotas, tinas de borracha par3 eiaboraçáo Para distinguir: Bebidas não alcoólicas,
Dicomaço Limitada
refrigerantes refrescos gaseificados ou
de substâncias guimicsa
Paraná
não, aguas gaseiticadaá. sucos de trutas
Classe
Para distinguir: Móveis em geral, de Integrais. comentrados ou gaseiticados,
metal, vidro, de aço ou madeira, esto- sarc;x& sara bebidas refrigerantes.
Classe 7
fados ou não. Inclusive móveis para
escritórios: armários para banheiros e Máquinas e utensílios para serem usapara roupas usadas, almofadas, acoI dos exclusivamente na agricultura e
C i asses: 8 e 40
choados para moveis. bancos, balcões aorticultura a saber: arados, abridores
Titulo
banquetas, bandejas domiciliares, ber le sulcos, artubadeiras. ancinhos meTermos as 700.883 a 700.931, de
coa, biombos, cadeiras carrinhos pata eánimos e emplilhadores ocmhinados,
16 - 7 -65
chá e café. conjuntos para dormitórios orancadores mecánimos para agriculRefinadora de Óleos Brasil S. A.
conjuntos para salad e jantar • rala de tura, batedeiras para cereais. homhas
São Paulo
balanço, caixa de rádios, colchões. coi para adubar, ceitadetras, carpideiras,
cisões de molas, dis pensas, divisões, dl• ceifados para arroz, charruas para agridebulha :fores
cultivadores,
visitas. conjun tas para terraços. jardim cultura.
e praia, conjuntos de armários e gabol. ãestocadores dese n teg rado res. e stna anate§ para copa e cosinha. camas. ca- dores paria a agricultura. escarriticadobides. cadeiras giratórias, cadeiras de ." enchovadeiras. facas para inaqui•
varia, discotecas ie madeira, espre gui nas agricolas ferradeiras, gadanheis,
-çadeirs,cvnhtaegur- garras park , arado, grades de discos
da-roupas. mesas. mesinha*. mesinha:, .za dentes. máquinas batedeiras parzt
para rádio e televisão, mesinhas para 3gricultura máquinas inseticidas, má.
máquinas de escrever móveis para fo- auinas vaporizadoras. máquinas de
nógrafos para rádios e para televisão mungir, maquinas nivelacloras de terra,
molduras para quadros, porta-retratos ,tásininas aerhiradoras para a ignculpoltronas-camas prateleiras. porta-cha itira máquinas dt plantar. InotorMrmas. mquinas regadeiras, máquinas de
"eus. sofás
'ucar de seara , oara sulfatar de
I NOUSTRIA BRASILEIRA
wguir. de triturar ie -sfarelat terra.
Classe 41
á
Alcachofras, aletria. olha. aspargos narm +rricac3 para .i.atar fortnii; as e
Classe 39
amendoim ameixas, ansencloas araruta 'adros insersas para bui-rifar e sti'vertPara d , stinguir: Artefatos
borracha, sçacar. alimentos para animais amido rar desinfetantes nora aiblhar para
borracha, artefatos de borracha para arroz- atum. ,veia. avelãs tette. azel. agitar e espalhar pilha, para colher
velculos, artefatos de borrazha oáo in- tonas, banha bacalhau. Datas balas, algodão, ft., colher cereais. u,acputf.lA
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-

amassadoras para fins agricolas, de
papéis sem- impressão, papéis em branco
cortar árvores, para espalhar, para capinar. maquias combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para ensilar Máquinas e moinhos para forra
gens, máquinas toscad.sras, ordenado
rcs mecânicos. raladores mecânicos, ralos compressores para a agricultura
sacradeiras, semeadeiras, sscadeiras
semeadores de terra. tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agricolas
Casse 8
Para distinguir: Aquecedores, aquecedores automáticos, aparelhos para moer
carne, aspiradores de pó, aparelhos eletricos para lavar, acendedores elétricos
aparelhos picadores de carne e legumes.
aparelhos totegraticos. amplificadores
de som, aparelhos acústicos. aparelhos
de rádio receptores, aparelhos de rádio
receptores conjugados com fonógraios
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, acumulaores elétricos, aparelhos de iluminação
batedeiras elétricas, baterias. balanças.
bules e cafeteiras elétricas, bobinas. cana
painhas elétricas, acumuladores de ar,
condicionadores de ar. chuveiros elétricos, diais. enxugadores elétricos, cace.
. deitas elétricas, estufas, evaporadores
ra
exaustores elétricos. togareiros elétricos
• automáticos, tersos elétricos, de paa
ser e engomar. frigideiras elétricas, fonógrabs, geladeiras elétricas, interruptores, lavadora e ligniditicadores elétricos. leiteira automáticas luatradei.
rai, lanternas elétricas. tampadas, inis.
turadores elétricos, automáticos. microfones. Mostradores, pilhas elétricas, re•
friaeradores, resistências elétricas, pa, nelas automáticas de pressão, • reatores.
sorveteiras elétricas, sirenes • elétricas.
torradeiras elétricas.. transformadores
tomadas elétricas, válvulas elétricas e
ventiladores
Classe 44
Para distinguir: 8olsaa. caixas, cartel.
ris e estalos para acondicionamento de
cachimbos, charutos: cigarros • nana.
Ima, fósforos ou fumo. charuteiras. Ci.
garreira& tossoreira te tabaqueiras ca•
chimboa piteiras, boquilhas e poetem,
filtros, Isqueiros e suas partes integran
tes (inclusive pedras), instrumentos pata cortar charutos e limpadores para
Cachimbo, charutos. dgarrilhos, cigarros
rapé, fumo em fardos. em Valha*, desfiado e em corda
Clame
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para to-lna os :1ns axdastrials.
Máquinas de rosquear: serras maca/alces, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradora, plainas, máquinas de lurar e centrar, tornos mecanicos, prensas nencani
Cai, máquinas amassadeiras, misturado
ris adaptado. na construçao e conser•
'Mação de estradas, mineração.., corte de
madeira, movimento de terra, carretas
• outros fins industriais. elevadrra, má.
quinas desempalhadoras. descascadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras pulverizadoras. frema politrIzes tranchai.

tesouras mecânicas, tupias, máquinas de 'parados para serem usados na. mediciabrir chavetas, mai teletes, ventiladores,
na ou na farmácia
Classe 24
exaustores para for;as, bombas centra
tugas, rotativas, de deslocamento e a Aramares, atacadores para espartilhos
pistão para todos os fins. anates, cal- e calçados, ataduras de algodão para
deiras e turbinas.. injetores para cal- diversos fins, exceto para fins medicideiras, válvulas e- transportadores au- nais, 'bandeiras, bordados. braçadeiras.
tomáticos le alta e Naita pressa°, borlas, cadeados caas • ara móveis e
prensas bSdráulicas, martelos inecaniCos pianos, carapuças para cavalos. core máquinas limadoras. máquinas opera- dões, debruns, IA. fitas torras trania.
trizes, rotativas ou cortadoras para usi- festão, teltro pira órgão, tolos galasnar ferro, aço e bronze, máquinas para deles, lamparinas, mochilas, mosquitei.
Indústrias de tecidos; teares. urdideiras, ias& nesgas. ombreiras e enchimento*
encanatórias, espuladeiras. torcedeiras. para roupas de homens e senhoras,
meadeiras, rolos e roletas, brunidorea sanos para enfeites de móveis. afio
para :areais, máquinas tiara fabricar fazendo parte dos mesmos, palmilhas
papei e máquinas para Imbricar papel e passamaries, pavios, rédeas, rendas se
máquinas de impressão, dínamos e des. sacas. .sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não .sa
receptáculos
zendo parte de móveis, artigos 'estes
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço (eitos de algodão, cânhamo. linho, juta,
seda, raion lã pelo e fibras não .
Soo,. aço para tipos. aço fundido. aça
inchados eia outras classes
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
Classe 25
refinado, bronze, bronze ens bruto ou Arvores de. natal,
bibelots, bolas para
parcialmente trabalhado, bronze de enfentes de árvores de aatal, cartas
manganês, bronze em pó, bronze em geográficas. cartões postais, • cartazes,
barra, em tio. caumbo em bruto ou displays, desetUs artisticos, •desenhos
parcialmente preparado. cimento me. de calcomania para tecidos, estátuas,
taba°, cobalto, bruto ou parcialmente estatuetas. estampas. gravuras, trutas de
rrabalhado, couraças, estanho brutc. ou vidro. figuras de ornatos, festões. toro
oarcialmente trabalhado, ferro em bruto araflas frutas de louças, figuras cara enson barra, ferro . nanganés. ferro velho feitar bolos de aniversários panzaous.
gusa em bruto ou parciairnente traba- :asamtstos e outras asia.sques • comemolhado. gusa temperada gusa 41 a ea v I ições gravuras, imageas. letreiros ma.
,amina-s de metal. lata em Rilha, latãe :mujas, maquetas obras artisticas. obras
em fõlha, lata° cai chapas, latão em Ir pintura painéis e ;ii •aze5 Iara devergalhoes, liga metálica, brabas asriu Sn e para exposição. projetoa
magnésio. manganês. metais não traria. nostruários de mercadorias diversas, e
ihados ou pa scialmente trabalhada:s, me oara propagandas. su portes arosticos
tais em massa, metais estampados Para vitrines, estatuetas oara adornos
e para fins artisticos' e taboletas
metais para solda, níquel. ouro, zinco
Classe 26
corrugado e zinco liso eia tóihás
Artefatos de madeira, osso ou mastim,
Classe
- 4
não incluídos em outras classes: ArgaSubstâncias e produtos de origem ani- las, anéis, alguidares, armações para
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou balcões e para vitrines. artefatos de maparcialniente preparados: Abrasivos em deira para caixas. tapume, bandejas.
bruto, argila refratária, as/abico cai barris, oaldea, batedores de carne, caibruto, algodão em bruto, borracha era xas, caixões, caixotes. cavaletes cunhas
bruto,. bauxita, benjoim breu, cantora, cruzetas. cubos, caçamba. colheres, cai
bruto, chifres, ceras de plantas ceras tos para pães. cepos para casinha. cavegetais de carnaúba e aricuri, crina bos par ferramentas cantoneiras, engrade cavalo, crina em geral, cortiça em dados. estrados, amarinhas, estojosc, exbruto, cascas vegetais, aspas°, ervas premedelas..embalagens de madeiras, es
medicinais, extratos oleosos, estopas, cadas fôrmas. gaiolas guarnições para
enxofre, fõlhas. fibras vegetais, flores porta-blocos, guarnições para cortina&
secas, grafites, goma em bruto, granito guarnições de madeiras para utensilios
em bruto. 'sfeselghur, líquidos de plan- domésticos, garfos, malas de madeira
tas, lates em bruto ou parcialmente palitos, prato, pipas. tnos puxadores
amparados, minérios metálicos, madei- prendedores de roupas, pedestais. mora em bruto ou parcialmente traba- nogramas, pasinhas, garflaros e colhelhadas, em toras, serradas e aplainadas. res para sorvetes palitos para dates.
mica, mármores em bruto, óixdo de rodinhas., rolos, rosários suportes de ma
tnanganes. óleos de cascas vegetais. deiras táboa de sassar roupas, sabota
óleos em bruto ou parcialmente prepa- de carne, tonéis, torneiras, tambores,
tam pas e valos
rados. plombagina em bruto. pó de
Classe 27
moldagem para fundições, pedras bri.
tadas. piche em bruto, pedra calcária Artefatos de palha ou fibra, não incluiplantas medicinais, pedras em bruto. dos em outras classes: Cestas, cestos,
quebracho. raizes vegetais, resinas, re- cabos para utensílios, cestos para cossinas naturais, residuoa. texteis, silicio turas, cestos para pães, caixas para
seivas, talco em bruto, xisto, xisto acondicionamentos, caixas para enfeites.
esteiras, etribornais, embalaganes, estobetuminoso e saldo
jos, guarnições para utensílios, malas.
Classe 3
peneiras,. redes,_ rédeas, suportes para
Para distinguir como marca genérica:
filtros, sacolas, secos, telas para
Substancias químicas, produtos e pre•
assentos de cadeiras

. Cassa 28 •
Para distinguir: Artetatos de material
plástico e de nylon: Recipientes tabricados de material plástico, revestissemtos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para televnes, baldes, bacias. poisas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e uteasilios.- cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico pari
baterias, coadores. coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para veias.
caixas para guarda de objetos muabo& coadores para chá, descanso ?ara
pratos, copos e copinhos de plastwo
para sorvetes, caixinhas de plásttco
para sorvetes, colhem:ha& pastahas
garfinhos de 'plástico para sorvetes, for.
minhas de plástico para sorvetes. discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorve.
tes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras. enfeites para automóveis,, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis. formas para doces, fitas
Isolantes, filmes,. tios de celulose, fechos
para bolsas facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras. guarnições para porta-blocos. sivarniçoea
para liquiditicadores e para oatedeirai
de trutas e legumes. guarnisões de Iras.
seriai plástico para ctensilios e ooletot
guarnições para bolsa& gastos. galarim
para cortinas, jarros, laminados. 13!lis.
ti:os. lancheiras, mantegueiras. malas
°rimais. pendedores de roupas puxadores para móveis, pires. pratos paliteiros, pás de casinha. pedras Gomes. artigos, protetora para documentos. msradores de agua para uso doméstico
gas, travessas, tipos - le material pia/taco sacolas, sacos, sa quinhos vasilhames para acondicionamento, vasos, atearas, cola, a frio e colas não Incididas
em outrae classes, para Dourai-ia pira
costumes. para Marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias. pasta 'e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para _azulelas,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico sara ta&
tria geral de plásticos
• Classe 29
.
...2
Espanadores, escôvas comuns, lambazes, r 6dos, vassouras e vasculhos
Classe 30
Armações de guarda-chuvas, armações
de guarda-sóis. barbatanas para guarchuvas, bengalas, capas de algodão
para chapéus de sol, cabos de chapéu
de sol, capas de seda para chapéu de
sol, castões de madrepérola para • bemgalas. castões de marfim para guarda
chuvas, acstões de meta) comum, castões de tartaruga, garfos para guardachuvas,
guarda-chuvas,
guarda-sol.
guarnições para bengalas, guarnições
para guarda-chuvas partes de guardametal . comum, ponteiros para guardacruvas de metal comum ponteiros para
bengalas e guarda-chuvas de chifres e
varetas ara guarda-chuva
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1

ácidos para uso nas construções, par- sol, talheres de metais preciosos, atriClasse 19
Classe 31
bulas de metal, turnialinas lapidadas e
Tendas, lonas, corretas de ilida espé. Para astingutt: Aves e ovos eu: geral: queias. portas, portões, pisos, soleiras • •
. vasos de metais _preciosos
cie, .corloalha e barbante. Materiais inclusive do biche da sêda, animais ara portas, tijolos,. tubos - e" concreto
Classe. 12
telhas:
tatos.
tubos
de
ventilação,.
tarade vedaçao e mangueiras a saber: anéis vivos, bovinas cavalar, caprinos, gala
ques de cimento, vigas, vigamentos e Agulhas, agulhas de tricotar.' alanctes.
náceom ovinos e manos
de vedaçao. arruelas de borracha de
talfinetes de segurança. alfinetes para
vitreis
•
cortiça, ae couro e de fibra vulcanmaClasse 20
chapéus, botões de tôda espécie e seus
Classe 15
da,barbant e .de amianto e de algodao Ancoras, anéis para cordas de navios,
barracas de campanha, betume para vi bolas. salva-Vidas. bolas para enrolar Para distinguir: Artefatos de Ceramica, acessórios, botões de pressão, botões
draceirosa bolas para válvulas. buchas nauticas e cadeiras de navios, cintos faiança, louça, louça vidrada e porce- para calças, ,botões de colannros 'botões
natação. cintas salva-vidas e .bolas. lana; para uso caseiro," adornos, fias ar- para unhas, botões de Fantasia, botões
. circiaos de borracha .ara potes, cordas
de 'goda°, correias de transmissão. cor- citarão de natação e salva-vidas, cra- tisticos e industriais, e para instalações de fios, botões de retrós: botões de tedas de algodão, correias de transmissao, ques para barcos, fateixas hidráulicas sanitárias, a saber: aparelhos de jantar, cido, colchetes. dedais, Fechos de correr, fechos. para roupas e calçados ficabos, calabres, cordoalhas. diafrag. ara uso a bordo, ganchos para botes e
bacias sanitárias, banheiras, bandejas.
• aias, enicarcias, Cangas, gachetas de at- aispositivos para arriá-los. laqueias para bebedouros. 'bidês, biscoiteiras, bombo- xadores de botões. fixadores para blusas, fivelas. fivelas para ligas e lasseaPulares, de asbestos, de corda natação, salva: vida& pinos para sapa.
.
aferes, bules, cinzeiros, canecas, cantatetras, grampos para chapéus e
de
arame,
de
borracha,
de
couro,
de
DOIS
-ar
as
pernas
de
ccoda
dos
navios.
—
, para roupeas
taipa de tolhas e de planbagina jun- te: de madeira para _navios -e -roupas ras. compoteiras. • confeiteiras, filtros.
"feerMás, garrafas, globos, jarras, jarros
Classe "11
'" tas para vedaçâo, líquidos de asche,su
salva-vidas para uso na água
lavatórios, 'Moreira& mantegueiras. 210- Para distinguis terragena e serranientas:
madeira, lona, mangotea mangeiras
Classe '18
•
: massas para calafetar. Massas para vi- Para &adligais: Armas e • munições de ringas, nichos, pedestais. pias, pirea, Alicates. • alavancas. arruelas, arrebata).
dros, molas par vedção. pnos eleatiza: guerra e caça: Carabinas, espingardas. pratos, potes, porta-toalhas, porta-pa- argolas. aldraves, armações de metal
dos, rolhas. tampões, tubos de lato pistolas, revolver, ahumbo para caça. péis higiênicos, receptáculos, saladeiras. abridores de latas, arame aparem» Je
tubas de tubulações para vedação,
cartuchos, balas espoletas: pólvora, ex- saleiros, serviços para chã, café e tan- chá e café, assadeiras, açucareiros, a pauniões de bordo e de langes
plosivos, canhões. Fogos de artificios tas, talhas, taças. terrinas, tigelas, va- relhos "para lavatórios, arandelas, ares•
Classe 32
sos, vasilhames. vasos . sanitários, e ai- tas. aros,. almotadrises amoladores,
Classe ir
expandidos paria tubos, estruturas meta- .
•• Almanaques, anuários, álbuns imvres- Artigos para escritório, almofadas para
caras
Ocas, escarradeiras, espremedores, espu. aos, cartazes, catálogos, 'ornais nac.o- carimbos, almofadas para tintas. • abriClasse 14 .. •
nets e estrangeiros, publicações Impres- dores de cartas. arquivos, borrachas. Vidro comum, laminado, trabalhadc -madeiras. formões. tolces 'erro para
sas, revista. Propaganda em rádio, berços para mataborrâo. borrachas Para em tôdas ia formas e preparos vidro cortar capim, • trero/hos. facas, Facies
televisa°. jornais, programas radioteni- colas, brochas • para desenhos, cofres, cristal para todos os fird, vidro indus- fechaduras, fruteiras, funis. fôrmas' para
vss. peças teatrais e czematográficaa canetas, canetas tinteiro, canetas para trial, com telas de metal ou composi- doces, bolos, empadas e pudins. flanges
desenho, cortadores de papel, carbonos, ções especiais: ampolas, aquários, as- fivela, furadores, fevamentas cortantes
e revistas impressas
cor:cabos. carimbadores, cola para papel. sadeiras. almofarizes, bandeias, cabe- ou perturantea para marceneiros. 'echos
Classe 50 Para distinguir: impressos para uso em: caiadores, compassos, cestos para cor- tu, cadinhos. cantarias, cálices, centra de metal, . ferraduras. tamanhas, Fitas
cheques, duplicatas, envelopes, Saturas, respondência, desenhadores, duplicado- de mesa, cápsulas, copos. espelhos, as- de aço, ganchos, guarnições de metal
notas promissórias, papel de correspon- res. datadores, estojos para • desenhos. carradeirao frascos. fôrmas para do es garfos, ganchos para quadros, grampos
dência e recibos, impressos em cartões. estolas para canetas. estolos com minas, fôrmas para tõrnos. fica de vidro, gar- oara emendas de correias, grades para
placas, tabuletas e veiculas, bilhetes 1m. esquadros, estojos para lápis, espetos rafas, garrafões, graus, globos, haste, fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
estiletes para papéis, furadores, fitas lassas. jardineiras, licoreiros main:id ei- gonzos, grosas, garrafas, ilhoses. joe"
pressas
.
para máquinas de escrever, grafites as& 'mantegueiras. pratos, pires, porta- lhos, jarros. limas laminas licoreiroa
Li
Para distinguir: Tecidos em geral, te- para lapiseiras, goma arábica, grampea. i:Siar, paliteiros, potes, pendentes pe- latas,- luvas, linguetas, leiteiras, machaeidos para confecções un geral, para dores. lápis ar geral, lapiseiras, ma- destais, saladeiras, serviços para re• dinhas, molas para portas, martelo.
tapeçarias e para artigos de cama e quinas para apontar lápis, minas para t reSCOS. saleiros. tubos. tigelas traves- marretas, matrizes marmitas, maçanetas
• mesa: Algodão, alpaca. cánhamo. cetim. grafites. .minas para penas, máquinas de para marcar, goma arábica para colar mortas, machetes. mantegueiras malhos
atroa. casendras, fazendas e tecIdos de escrever, máquinas de calcular. maqui- sat, vasos, vasilhames, vidro para vi. :mealhas, tapes, pcas, pás. picaretas
nas de somar, máquinas de multiplicar, vidros para conta-gotas, vidro para pregoe, • ponteiros, parafusos porcas
em peças, luta. iersey. linho nyloa mata-gatos,
porta-tinteiros, porta-earitnautomóveis e para bara-brisas e • pratos, porta-gelo, poseirax porta-pão.
paco-pacm. percaline, raiai. silvam seda bos, porta-lápis, porta-canetas, portaaorta-jóias, paliteiros, panelas puxadoetural. tecidos plásticos, tecido! ha- cartas, prensas, prendedores de .papéls,
alcaraa
res. placas, pregadores, porta-esponjas,
eabilizantes e tecidos de pano couro perceveios para papéis, perfuradores,
•
Classe 13
peneiras, pinos plainas oerturadeiras
Classe
réguas. raspadeiras' de borrões, Manas Adereços de metam preciosos, semi pires pinças. panelões, porta-copo,
e #absteumias e preparações quirair.aa tisa- para mimeógrafos, tintas e tinteiros preciosos e Liai imitações, adereços de
garrafas, passadores de ,roupa. presa
daa na agricultura: na horticultura. •es
noa de , metais preciosos, semi-preciosos !bal.
- rasteias, roldanas, ralos,'regadorer
Casse 16
veterinária s para fins sanitários. a
e suai imitações, alianças. agéia, artisaber: adubos. ácidos sanitarios. igual Para distinguir; Materiais paar constru- gos de fantasia, de metais preciosos. rebites, reduções, recipientes de metal, .
dealatetantea e para fins sanitários. ções e decorações: Argamassas, argila balagandans de metais preciosos, ou rodízios roscas de aço inoxidável re- •
apanha-mosca e insetos (dr goma e areia, azulejos, batentes, balaustres, blo- semipreciosos. bandejas de metais pre. gistros de aço inoxidável registro*,
Papel . ou papelão). álcalis. bactericidas,. cos de cimnto. blocos para pavimenta- ciosos. berloques de metal precisam, serras. serrotes. sifões saleiros. sacarreS• '
baraticidas, carrapadcidaa zoam. creio ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas precioso, bules de metais preciosos: lhas, torquezes, trilhos tubos subidacalina, creosoto, desodorantes, desiste. Isolantes, caibros, caixilhos; colunas; carteiras de metais preciosos. colares 'eles ampões. travadeiras telas ,
sanita. delineadores. exterminadores de chapas para coberturas, caixas dágua: de metais preciosos ou temi-preciosos. arame, trincos, taças, travessas, tesouras
pragas e hservas daninhas, . esterilizan- caixas de descarga para etixos,- edifica- contas de metais preciosos, topos de trancas, trame/as. talheres 'talhadetras
seg. embrocaçaes para animais
çaes premoldadas, estuque, emulsão de metais preciosos, dedais de metais pre- tampas çara . panelas e caldeirões tertoa, farinhas de ossos, fertilizantes, tos base asfáltico.'estacas, esquadrias, estru- ciosos,. diamantes lapidados. qo de ouro. sinas. tachas trans de 'casinha. torrafatos, bramidas: fuenigantes fungici- turas metálicas para construções, lame. fio de prata, fivelas de metal, orcela- deiras minais vasos vasilhames verdas. glicose para fins veterinários. gua- las de metal: ladrilhos, lambris, luvas 90S, galreteiras e metais preciosos. geias, gas. mandril de expansão, freta de
no, nerbicidas, inseticidas.' elerifugoi, de junção. !ages, lageotas, material iso- 161as falsas. lanteiolas de metais Pre- fremir, guia de freza de chanfrar.
larvicidas, microbicidas..-modicamentee lante contra frio e calor, manilras, mas- ciosos. medalras de metais preciosos. ventosas . malersa baus para sacos de
para animais, aves e peixes óleos de
semi-precictos e suas imitações palitos viagem, para' pastas, balmazea, canto4
Mofe-tentes e veterinários, riettóleoe si sas para revestimentos de paredes, ma- de ouro, pedras preciosos para 161a, pe. para estolas, colchetes p ara malas, cradeiras para construções, mosaicos, pravos, enfeites fecho para pastas e para
:diários e desinfetantes. pape; fumega.
dutos de base asfáltico, produtos para dra: Jena-preciosas para jóias. pérolas
tono, pós inseticidas. parasuitidas. Fun tornar impertneabilizantes as argamas- e intitações*de pérolas, pratos de me- malas, passadores de correias painei•-• gicidas e . dasinfetantes. preparações e
taisp sedosos. serviços de chá e de café ras p rendedores 'de papel. arportes.
(*tantas e - veterinária* raticidas, remè. sas de cimento e cal. hidráulica, pedre de metais preciosos, serviços de lico:
tortanuet•s • alhos de expansão
dias para fins veterinários sabões vete- p ulha, produts betuminosos, impermea- de metal precioso, serviços de refresco,
Classe !O
•
rinários e desinfetantes, sais para fias bilizantes liquidas ou mil) outras formas de mexi! precioso. servicae de alui-• agricolas, barrica/as. sanitários e vete. para revestimentos e outros como nas de frutas de metal precioso. serviços d. Para distinguir, Artigos hig.anicos
dná rios. sul Faros su perlas fatos vacinas vimentaçáo, peças ornamentais de ci- sorvete de metal precioso, sopeiras Ir pcirárgicos de borracha, tais como luvas,
para aves e animais. venenos contra mento . ou gesso para tetos e -paredes, metal precioso, taças de metais prado- etrechos pára massagens preservativos
contra a concepção e infecçars. serirr,
insetos, animais e herva daninhas
papel para forrar casas, 'massas anil.
•
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do' Código da Propriedade Industrial. Da data . da publicação começará
a correr o -prazo de 00 date para e deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquilles case se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
•
gas, irhrigadores, ' bidets, comadres, bacias . para enfermos, duchas, esponjas.
chapas paia dentaduras, borracha 'para
dentes, presilhas, toelheiras, findas, coberturas para o peito, sacos para gélo,
ataduras; bandagens, foles,,canulos, dedeiras, sondas, pelotas, coberturas para
pelotas! clistéres, capotes para gélo, ptcchadores de leite, passarias, sugadores,
urinóis; Camisolas e- aventais de operações, fundas •
Classe 9
•
Para, distinguir Instrumentos musicais e
suas partes integrantes: Acordeão, ban-'
dolins, banjos, baterias, cordas para
ineinstrumentos musicais, cuiCas, ciar
,tes, cavaquinhos, cometas: estojos para
instrumentos musicais gaitas, guitarras,
harmônicas,. órgãos, • pistão, - pandeiros,
pianos, tambores, Violão e violinos
Classe 22
Fios de algodão. cânhamo, juta, lã.
nylon, fibs plásticos fios de seda natural e . rayon. para tecelagem, para
bordar, para Costurararicatagem e oro'
fios e tinhas paras pesca, linhadas de
aço para pesca
: ....iasse 21
Para distinguir: Vaieulos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, ' braços para veiculas, bicicletas. carrinhos de mão .e carretas, canal,
nhonetes, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças. carroCerlas, chassis; chapas de
calares para veiculas, cabos de veiculas
corrediços, para veiculas. direção desiigadeiras, estribos, escadas raianas, elevadores para assageiros e ara carga.
engates para carros, eixos de direção
freios, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas. raotocargas, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas. para-brisas, pedais pantões
rodas para, veiculas, selins, triciclo,. rirantes i para veiculas. vagões,. veloclpe.
des. varetas de contrale do a gogador e
•
.acelerador. tróleis, troleibus, varara de
carros e toletes pare carros
Casse .1
Absorventes, acetona. ácidos, acetatos.
agentes quImicos para o tratamento e
loraçâc de fibras, tecidas, couros e celulose:. água raz, álcool, albumina, sal'lisas. alumen. alvaiade; alvejantes Ia_ dustriam, alumiai° , em . pó amonlaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, and• oxidantes. anti-corrosivas, atai-detonara
tes. azotatos, água acidulada Para
acumuladores. • água oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina. benza betumes,
• bicarbonatos de sódio. de potássio; cal
viraem, carvões, carbonatos. cataliso.
dores: celulose, chapas fotográficas- composições extintores de ineé-idlo. dom, corrosivos cromatos, corantu.. atesotas:. descoran . es. desincrustantes, diasalvantes: emulsões fotográficas. enloire Ret esmsltes estereatos: fanal filmes sensibilizados para fotografias, a.

*adores, formál, fosfatas industriais, fósforos industriais fluaretos; galvanizadorea, gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina; hidratas, bidrosulfitoa,
impermeabilizantes, toduretos; lacas;
massas -para pintura, magnésio, mel .curto; nitratos, neutralizadores. nitroceadoce: óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos qui.
micos para . Impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis heliográficos -e beliocopistas, pendam
senslyeis, papéis para . 4otogratia . e análises de laboratório, pigmentos. potassa.
pós metálicos para a composição, de
tintas; preparações para fotografias
produtos para niquelar, pratear e cromar. produtos para diluir tintas prossia
to; reativos, removedores, reveladores,
sabão neutro, sais, salicilitos, secantes.
Miamos; soda cáustica, soluções químicas de uso industrial. solventes, Sulfatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
ou pastosas , para madeira, ferro, pare.
des, contruções.- decorações, couros, te.
eidos. fibras, celulose. barcas' e vet. calos. • talco industrial. thiner,
.
Classe 45 Plantas, sarnentas, e mudas para a agricultura, a horticultura e a floricultura•
Flores na tarais
Classe 16
Paia 'distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e, de rnadira. g goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidas de
-nalot -mem sopjnbit 'soppa zuniu:noa
ras para roupas e mata óleos pare roupas. plaina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, sane"
de sódio, soda cáustica sabão ein
sabão comum sabão de esfregar e saponácers, tijolos de polir .e Verniz
para calçador
Classe 47
Combusavela lubrificantes, substlacias
produtos destinados à Iluminação
ao aq uecimento: Álcool motor, carvão
a gás, hidrocarboretos, gás metano, bataria e propano, gás engarrafado, gás
liquefeitos, gasolina, graxas. lubrificantes. óleos destinados st iluminação e ao
aquecimento
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tratos. -água de colónia, água de toucador. água de beleza, água de quina
água . de rosas, água de alfazema. água
Para barba loções e tônicos para os
cabelos e . para a pele, brilhantina, bata
dolina. "batons" cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. áleas para . os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos' e Pomadas para limpeza da
peie e "maquillage" depilatórios ileso
dosentes. vinagre 'Aromático, pó de arroz
talco -perfumado ou abo. lá pis Para
sestana e sobrancelhas. Preparados para
nnbelezar calos e olhos, carmim para
- roiúss e Para os lábios, Sabão e creme
sara barbear, sabão liquido perfumado
su não, sabonetes. dentifricios em pó
casta ou liquido: sais perfumados Para
Sanhas, Dentes, vaporizadores de perta

me. escóvas para dentes, cabelos, unhas, e em branco para desenho, cadernos
e aios; dum de louro, saquinho perfu- escolares, cartões en3 branco, cartuchos
mado, preparados em pó. pasta, liqui- de - cartolina, crapas planográficas. cado e tijolos para o tratamento das unhas demos de lembraziça, carretéis de padissolventes e vernizes, removedores da pelão, envelopes, envólucros pára cha-•
cuticula: glicerina perfumada para os ruam de papel, encardenaçáo de papel
cabelos e preparados para descolora ou papelão. .etiquetas, fõlhas indicas
unhas, cillos e pintas ou sinala artifi. falhas de celulose, guardanatsoa livros
dais, óleos para a pele
não impressos, livros fiscais, livros de
'• Contabilidade. mata-borrão. ornamentos
Clama 49
.
fogos, brinquedas. artigos desportivos e dt papel .transparente, pratos papelipassatempos, a saber: álbuns para ra nho& papéis de estanho e de alurninio,
cortar e Caiar aviões, automóveis papéis sem impressão, papéis em branco •
impressão, papéis fantasia, menos
aros, argolas, bercinhos, bonecas,- bone.. para
para - forrar, paredes, papel alhaaço com •
co., baralhas „.de cartas,' bolas para ou sem pauta, papel
crepon, papel de
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões, seda, papel impermeável,
papel em botodos os esportes, brinquedos em: forma bina' para impressãà, papel encerado,
de animais, balões de brinquedo, bilha- paPel- 'higiênico, papel impermeável,
res, brinquedos mecánicOs, brinquedos para • .copiar, papel para desenhos. paem firam de . instrumentos musicais, pel • para embrulho impermeabilizado
brinquedos erd forma de armar, brin- 'papel para encadernar, papel para esquedos de borracha com ou sem asso crever, papel para imprimir, papel pacartas de jogar, chocalhos, carne/eiras rafina para embrulhos, papel celofane.
para esporte. cartões para !Sto, casi- papel • celulose, papel de linho, papel
nhas de brinquedo, casinhas de armar absorvente, papel para embrulhar tacadeiras de brinquedo. carteiras e or.- baco,, papelão. recipmites de papel. rovelopes com tolhas para recortar e Setas de papel, rótulos de papel,' rolos
armar. calçados , para bonecas, cordas de papel' transparente sacos de papel
engenhos • de guerra de . brinquedo, ter- serpentina.", tubos. postais de cartão - •
anho. de engomar. fenamentas para
e tubetes de papel-,
crianças.' figura, de aves e animais,
Classe 37
•
figuras para Aio de zadrez. togam e Roupas brancas, para, cama e mesa:
fogãozinros de bringUedoS, jogos de A a-choados • para camas. :aluas, cofutebol de mesa, joelheiras para esporte berto.es, esfregões. fronhas, guardanaganchos . para pesca; guisas para criais; Dos jeCIO: bordaars mios de toalhas,
pa...
ças. - halteres, anzóis. Iscas artificiais lençóis, mantas para “ -'nas
para pesem, jogas de damas. jogos de assinem t panos de pratos, tua- ..a s .
dominó, jogos de raquete. 'tabas para rosto e banho, toalhas 'de mesa, toapesca, lavas para boa, para enraia, lhas pára jantar, toalhas para chã e
para pular, clavinas para tiro ar alvo. café. toalhas para banquetes, guarnie mesa, loalhinhas
copos sie dados, caixinhas de música ções. para cama
(cobre pão)
dados, tardos, discos.
. dominó* espinClasse 36
gardaa de brpinquedo. aspiagardas
vento, estaquInhas para ¡bgar, enigmas, Para • distinguir: Artigos de vestuários
para jogador de soco. auscaras -cansa- e roupas feitas em geral: Agasalhai.
va/cacas, mesas de bilhar, de campista. aventais. siparcatas, anáguas. blusas,
de roleta, de xadrez, mobilias de brin- botas, botinas. blusões, boinas. baba.
quedo. miniaturas de utensílios doinés• douras. bonés, capacetes, cartolas. cara.
adua. patina, patinetes piem petecas. ouças. casaçao. coletes. capas, chale&
eachecals; calçados. chapéus, cintos
plaquetas para' ginástica, peças de Jintas, combinações. carpinhos, calças.
jogos de damas, dominó e ladrei, pela de senhoris e de crianças, calções ca‘;
cais de brinquedo, pistolas de atirar. „;as. camisas, camisolas, camisetas.
tas, pianos e outros instrumentos atuai. cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiro&
Hena, papagaio. de papel panelinhas, pez fantasias, tardas para militares, -oquebra-cabeças em foram de armar, 'caiais. fraldas. galochas, gravatas. porraquete& redes de pesca, , redes para os. logos de lingerie.. jaquetas. Inclua
jogos, rodas - roletas, revólver de luvas, ligas. lenços. mantas.' melas.
brinquedo, sod
adinhos de chumbo, ták -Paias. mantas. mandrião. mantlhaL Da-.
blefam para jogos. 'tacos de bilhar, ioda, palas. penhoar. pulover. pelerinas.
tambores Para crianças, tambaréus, xales. ponches. polainas pijamas. pa,
tamboretes, ténis de mesa, trem e vias- nhos. oen3etraa. 'quanonos. regalo...
férreas para brinquedos, varas Para robe de chambre, roupa" sobretudos.
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
pesca, vagonetes, .e zepelins
meteres. shorts. sungas. stolas sina&
Classe 38 .
tule?, toucas. turbante& ternos, una
Aços para guardanapos de papel
. formes e vestido.
aglutinados, álbuns (em branco)• álbuns
Classe 35
para retratos e autógrafos, balõesceto para brinquedos) blocos para Couros e peies preparada , ou alo. cacors spondênciablocos para cálculos murças: couros,vaquetas. pelicas e arblocos para anortações bobinas brochu, tefatos dm mesmos: Almofadas de coaras não impressas cadernos de escre- ros. arreios, bolsas, carteiras, caixas
ver, ca-a& p ata documentos carteiras. chicotes de couro, carneiras, capas para
caixa: de papelão Cadernetas. cader- álbuns e para livros, embalagens de
nos. ,?altra d --arilo, caixas para Pa- couro, estolas guarnições de couro para
pelaria.- cartões de visitas, cartões co- automóveis, guarnições para porta-blomerciais. enrrões 'adices,confeti.- -ear- cos. malas. maletas, porta-notas, portatonna, cadernos de papel melimetraass chaves, porta-niquela, pastas, pulseiras
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Termo
n°
700.938,
de
sacos para
viaTértnos os. 700.935 e 700.936,
de
d. couro, rédeas, selas,
16-7-65
gem. sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Metalúrgica Ipê Ltda.
São Paulo
Classe 34
Para distinguir: Os seguintes artigos,
•
cortinas, cortinados, capachos, enceraKIP
EL
dos, linóleos. oleados, passadeiras, panos para assoalhos e paredes e tapetes.
Indetria Brasileira
Tèrmo n9 700.932, de 16-7-65
Reffnadora de Óleos Brasil S. A.
São Paulo

Classe 33
Insígnia de comércio
Térmo n° 700.933, de 16-7-65
Fauna — Fero e Aço de Usinas Nacionais Ltda.
São Paulo

AUNA
Inchls 'ria Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em p6, bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto. bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado. (erro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável.
Minas de metal. lata em %lha, latão
em fólha. latão em chapas, Tatá° em
vergalhões ligas metálicas. Homilias,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou p arcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados.
metais p ara solda. niquel. finco

Classe s
Para d.stinguir: Aerómetros, anca:ó:notros; . aparelhos para analisar alimentos;
aparelhos elétro-técnicos, físicos, fotográficos, geodésicos, isotérmicos, micro-.
métricos; aparelhos ozonizadores; aparelros de projeção; aparelhos retificadores de energia elétrica; aparelhos para
revelação; aparelhos de contrõle; apertômetros; cinematógrafos; cromatoscó
p.os; cámaras fotográficas; coloimetros;
barômetros; binóculos; bússolas: dia.
fragmas totográ t,icos: estéreo-comparadores; estereoscóppios; fotómetros, lentes; lentes de contato; lucimetros; lupas.
metrônomos: medidores quilométricos;
medidores totalizadores; medidores dá,
gua; medidores de gasolina; medidores
de essências; medidores de eletr.cidade,
meidores de (ator potência; medidores
de profundidade: medidores de rotação.
mediores de tempo; medidores de watts
hora; microscópios; microspectoscópios,
monóculos: nivela, niveis de mercúr.o;
objetivas fotográficas, objetivas oculares, óculos; óculos de alcance; ocilógra.
tos; oftalraosc6pios: oltalmennetros; optômetros; pés para dunaras fotográfi.
cas; periscópios: piroscópios; planimetros; planõmetros; pluvotnetros. poten.
ciõmetros; polarimetros; quadrantes as.
troneimicos; quadrantes ,polares; qua.
drantes marítimos: quadrantes solares;
quadrantes verticais; retractómetros; réguas corred:ças; réguas graduadas; réocas métricas: réguas de cálculo; saca.
rimetros; sextantes; teodolitos; telescó.
pios; telescópios de inversão; telêine.
troa; termostatos; termômetros
Classe 11
Para distinguir: Conexões, canos, curvas, crivos, engates, escovas de aço,
gazetas, roscas suportes, tubulações
para encanamentos, torneiras. tuboe e
uniões, extensões
Termo a° 700.939, de 16-7-65
Linhanyl Indústria e Comércio de
Linhas S. A.
São Paulo

Termo n° 700.934, de 16-7-65
Fauna — Fero e Aço de Usinas Nacionais Ltda,
São Paulo
amassai,. a:abisma

"AUNA—FERRO
IÇO DE USINAS
NACICNAIS LTDA.

Neálle

Classe 22
Fios de algodão, cárthamo, juta, 111,
nylon, fios plásticos. fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
herdar. pa-e costurar tricotagem e croché. FiO3 e linhas de tõda espécie,
aço para pesca

16-7-65
Linhanyl Indústria e Comércio de
• Linhas S. A.
São Paulo

r

PLASOON E\
.dtietria Braeilaira

Têrcrio n° 700.942, de 16-7-65
Et' nad — Empreendimentos e Adnunis.
tração S. A.
São Paulo

EMA D- at REEN
MENTOS E AIYINISTRAÇÃO
S/A.

Classe 22
x.xne comerciai
Fios de algodão, cânhamo, juta, lá,
rfermos
ns.
700.943 a -700.946, de
nylon, fios plásticos, tios de seda na16-7-65
tural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurartricotagem e cro- Antoganto — Serviços e Autoin ,seis
Ltda.
chê. Fios e linhas de tbda espécie,
São Paulo
aço para pesca
Termo n° 700.940, de 16-7-65
Linhanyl Indústria e Comércio de
Linhas S. A.

ANTON

kupo.;

São Paulo
ClaN.SC 6

lisalartíaAs
ç rvitiet. ria Braeileira
Classe 22
Fios de algodão, cãnhamo, juta, là
nylon, fios plásticos, fios de- seda natural e rayon. para tecelagem, para
bordar, para costurar tricotaocm e croché. Fios e linhas de tôda espécie,
aço para pesca

Para distinguir motores e suas p,a-tes
integrantes: Alternadoues, bia.os, bielas, câmbio, cabeçotes, crti7m, si u Mdros; compressor?s; cubos cle pi cn. de
embreagem; dinamos, eixo3. gerado.
motores; macacos; man, IIS ti ra
brocas, pistões, pinhões; rol.imiuto,;
i enciosos, volantes de comando e velas
de ignição -para motores
Classe 11

Para distinguir ferragens e ferramentas:
Alicates. alavancas. arruelas. arrebites,
argolas. EM: aves. armações de metal,

abridores de latas, arame aparelhos de
chá e café. assadeiras. açucareiros, apaEmad — Empreendimentos e Adminis- relhos para lavatórios, arandelas. arestas, aros, nirnofadariscs. amoladores,
tração S. A.
amoladores de ferramenta& alças para
São Paulo
a.-.r.inhoa, brocas. bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, bombonieres, baldes,
11 Á D.
borboletas, baterias, bases de metal, bra.
cadeiras, bules. bisagra. buchas, balaha
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru- para facas, baterias de cosinha, colheções e decorações: Argamassas. argila. de pedreiros, cadeados, correntes, cabides, chaves de parafusos. conexões para
areia, azulejos, gatentes, balaustres,
coa de cimento, bloros para pavimenta- encanamentos. caixas de metal para
ção, calhas, cimento, cal, cré chapas portões, colunai canos, chaves de fenisolantes. caibros, caixilhos; colunas; da, chaves Inglesas, cabeções. canecas,
chapas para coberturas, Caixas dágua. produtos inseticidas. fermicidas. desta.
co.
caixas para coberturas, caixas dique. copos. cachepots, centro de mesa,
caixas de descarga para eixos, edifica- queteleiras, caixas para condimento de
ções premoldadas, estuque, emulsoo de alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coabase asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, leme- dores, cuscuseiros. cabides de metal,
cabos. caixas de ferro, cruzetas. curvai
:ae de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material iso- cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavelante contra frio e calor, manilhas, mas- venas, cremones, cadinhos, crivos, chan.
sas para revestimentos de paredes, ma- fradores, casainetes, cabos, chaves, chadeiras para construções, mosaicos, pro- ves para porcas circulares, chaves :pe.
duhas de base asSáltico, produtos para quimétrica, correntes para chaves. co!.
tornar impermeabilizantes as argamas- chetes. chaves para porcas, distintivos
dobradiças, descanso para talheres, pra.
sas de cimento e cal, hidraulica, pedreboa e copos, enxadas. esferas, engatei
gulho, produtos betuminosos, impermea.
bilizantes líquidos ou sob outras formas enfeites de matai. estribos, espátulas
estofos de metal para carimbos, eixos.
para revestimentos e outros como nas
expandidor para tubos, estruturas meticonstruções, persianas, placas para paras. areadedorea de papel, suportes
vimentação, aças ornamentais de ciescarradeiras. espremedores, espumento ou gesso ara tetos e paredes, madeiras, formões, foices,
ferro para
papel para forrar casas. massas ant.!.
cortar capim, ferrolhos, facas, facões
rcidos para uso nas construções, par.
fecbaduas, fruteiras, funis. fOrma.a para
gutas, portas, portões, pisos, soleiras diac,ez,
bolos, arribadas e pudins. flangea,
para por èn.. L. ijolos tubos de concreto
Fivela. furadores, ferramentas cortantes
telhas, tubos de ventilação, tan.
Perfurantes para marceneiros. feehre:
quea de cimento. vigas, vigamentos e de metal. ferraduras,
forminhas. fl'at
vitrós
ae aço. ganchos, guanI;ões de meta'
Têm-10 n° 700.941, de 16-7-65
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Publicação feita de acocio com o art. 130 do Código da Propneciads Industriai. Da data da publicação começara
"127.0 de 60 dias ir)rik o &ferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposiçãea ao Departamento
Nacional da Propriedade. Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão dO registro requerido

oonçor o

Terra° n.° 700.947, de 16-7-65
Nados, ganchos para quadros, grampo'
para emendas de correias. grades para Antonauts — Serviços e Automóveis
copa e casinha. camas, cabides, cadeiras
Ltda.
São Paulo
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões. divans. discotecas
ANTORAUTO-SEPVIÇOS
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani
E AUTOMÓVEIS LTDA.
abas, estantes, guarda-roupas. mesas
mesinhas, mesinhas para rádio e televt
Nome corar rcial
são, mesinhas para televisa°. molduras
para quadros, porta 'retratos, poltronas
Termo n.° 700.949, de 16-7-65
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha Lojista S. A. — Crédito, Financiamento
pus. sofás, sofás-camas, travesseiros
e Investimento
vitrines
São Paulo
C'asse 8
Para distinguir instalações elatricas, artigos elétricos e eletrônicos para veiculas: Acumtaadores, antenas, baterias,
businas, bobinas, chaves elétricas, chassis, dinamos dispositivos de partida, faróis, faroletes, filtros para- motores, limpadores de para-brisas painéis de carros, relays, ref atores, rádios, transformadores, terminais para baterias e velas
de ignição
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros pa.a bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amorClasse 33
tecedores, alavancas de câmbio, braços, Para distinguir: Operações crediticlos,
financiamento e investimento
breques, braços para veiculas, bicicletas, caninhas de mão e carretas, camiTermo h.° 700.950, ele 16-7-65
nhonetes, carros ambulantes, caminhões Comercial e Administradora "Cutnad"
carros. tratores, carros-berços, carrosS. A.
tanques. carros-irrigadores, carros, carSão Paulo
roças, carrocerias. chassis, chapas cir.
culares para yeiculos, cabos de veículos
COMERCIAL E
corrediçt.s. para veiculoa, direção deshgadeiras, estribos. escadas raianas eleADMINISTRA DORA
vadores para assageiros e ara carga.
"COMA D" S.A.
engates para carros. Matas de diredo,
freios. fronteiras para veiculas, guidão
Nome comercial
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
Tér,o
n.°
700.951, de 16-7-1965
motocicletas, motocargas, moto furgões.
Ultralivro
— Editara Ltda.
rodas para bicicletas, raios para bicicleSão Paulo
tas, reboques, radiadores para velculos
manivelas, navio& ónibus, para-chogaes,
ULTRÁLIVRO
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas 'para veiculas, selins. tricicles. tiClasse 31
rantes para veiculas, vagões, velocípeAlmanaques, anuários, álhans impres.
des, varetas de contróle do a 4ogador e soa, cartazes, catálogos. tornais riam
acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
ui* e estrangeiros, publicações talares
carros e teletes para carros
eaa. revistas. Propaganda em rádio.
talevaiso. tornais. programas radlottiot
Termo n.° 700.948, de 16-7-65
(Prorrogação)
co,. peças teatrais e einettlatog r A Uai
Indústrias York S. A. — Produtos
Termo n.• 700.952, de 16-7-1965
Cirúrgicos
Ratopress Indústria Gráfica Ltda.
São Paulo
São Paulo

ceia para brinquedos) blocos pára
scrrespondência blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas brochuras nâo impressas cadernos de asara.
ver, capa: (sara nocurrienta. carteiras.
zaixas do °apelai. cauernetas, cader
aos. ^MUS 1. sartr-ci _cisas pa.c
delaria rartões de visitas, cartões co
me?Lials. • d nen': Incliceà conteti cai
'utina, cadernos de papel melaaetradc
em branco para desenho. cadernos
sscolares, cartões em branco. cartuchos
se cartolina. etapas olanograficas. ca
ternos de ,embrança. carretéis de pa
aelão. envelopes. envólucros para cha.
aitos de papel. encardenação de pape.
JLI papelão, etiquetas. tõlhaa indicas
tearias de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
..ontabilidade. mata-borrão ornamenta»
de pa pel transparente, pratos P41,eli
lhos. papéis de estanho e de alumia°
aapels sem impressão papéis em tirano.,
para impressa°, papéis fantasia. menos
au sem pauta pape: crepon papei Je
_sara torrar paredes, papei almaço cou
seda, papel impermeável, papel em bo
orna para impressão, pape, er,:erado
papei higiênico papel impermeável
...ara copiar papei para desenhos pa
pai para embrulho impermeabiliza&
papei para encadernar, papel para es
srek ar. papel para ruprrtsir papel pa
mana para embrulhos, papel celofane
papel celulase papei de linho pape.
absorvente, papel para embrulhar ta
aaco, papelão recipientes de papel, rosetas de papes. rótulos de papel, rolos
de idapel transparente sacos de papei
serpentinas tubos postais de cartac
e tubetes de papei
Ter,o n.° 700.953, de 16-7-1965
SERTIVA — Serviços Técnicos de Engensaria para a Indústria Extrativa
Limitada
São Paulo
SERTIVA
Síío Paulo-Capital

tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças, estanho broto ou
parcialmente trabalhado, ferro eco bruto,
em barra, ferro manganês. terso velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável.
'amolas de metal, lata em talha. latão
em tralha, latão em chapas, latão em
vergalhões, Liga metalica, liambas,
magnésio, manganês, metais não trahahados ou parcialmente trabalhados, metais em massa. metais e stdm oa.m,
metais oara solda. cuque!. ouro. zinco
Termo n.° 700.955, de 16-7..1965
Tricosa Indústrla e Comércio de
Malhas Ltda.
São Paulo

TRIGOSA
Inalletria Breeileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas teitas em geral: Aaasaapsa
'ventais, alparcatas. anaguas
notas, botinas. blusões. boinas, bacialouros, banes. ca pacetes, cartolas. carapuças. casação, coletes, capas, chaies. .
cachecols, calçadas chapéus. cintos.
sintas, combinações. carp.nhos.
ir senhoras e de crianças. caldks calos. camisas, camisolas, camisetas.
suecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos. domInas. acharJeS tantasias. tardas para alistares ao.
'agiam. fraldas, galochas. gravatas. gor-os logos de Ungem. laquetas.
.uvas. ligas, lenços. mantõs, meias.
natos. mantas, mandrião. mantlhas. na-nós.. p alas. penhoar. pulavas. peierinas.
aeugas. ponches. p olainas Manias. punhos. perneiraa, quimano*. regalos.
,.obe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, sardas de banho, sandálias,
meteres. shorts. sungas. stolas ou siado.
tuim toucas, turbantes, ternos, una
formes e vestidos
Termo n.° 700.956, de 16-7-1965
A. G. — Comércio e Representações
Limitada
São Paulo

Classe 3,s
Assistência técnica para pedreiras e emA. G.
preiteiros rodoferroviários, projetos t
obras de enenharia civil em geral
Classe 8
Termo n-s 700.954. de 16-7-1965— Aspiradores, abat-jours, aquecedores,
Permetal S.A. — Metais Perfurados aparelhos de secar, batedeiras, coqueteSão Paulo
leiras, chuveiros, enceradeiras, exausto..
ris, ferro de passar roupas, fonógrafos
4
4ogões geladeiras panelas de pressão,
MCPAND.METAL
liqu:dificadores, refrigeradores, rádios,
Indlirtrla Braelleira
torradeiras televisores e balanças
Termo mo 700.957, de 16-7-1965
(Prorrogação)
Classe 5
Aço em bruto, aço prepararia acc Indústrias Indianópolis S.A. Artefatos
de metais
3oce, aço para tipos. aço fundido, aça
São Paulo
,•0ufrRIA 6PASILtom
narcialmente trabalhado, 'Iço pálio, aço
refinado, bronze. hronza em bruto 01.
Classe 38
narcialmente trabalhado. bronze de
PRORROGAÇÃO
Aros para guardanapos de papel manganês, bronze ma v6. hronze era
INICSTRIAS INDIAaglutinados. álbuns (em branco) • álbuns barra. em Fio, ctnirnbo em bruto em
NOPOLIS S/A. ARTEi atra retratos e autógrafos. balões (ex . p arcialmente °reparado. cimento me

ROTOPRESS

FATOS DE METAIS
Classe 10
Para distinguir: Toalhas higiênicas

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

Nome Comercial

